
الرياح مصدر للطاقة املتجددة

ملاذا نساعد

االندماج النووي... جهود إلنتاج
طاقة غير محدودة

أي األنواع سيستمر في احلياة؟ماذا يشم النباتالعقل املُبتهج

تي
وي

ر ك
ينا

1 د
.5

00
ر: 

سع
 ال

 ــــ
29

6/
 2

95
ن 

ددا
لع

ا

املجلد 28 ـــ العددان 12/11
نوڤمبر/ ديسمبر 2012

November / December 2012

دور البكتيريا النافعة في تقوية 
جهازنا املناعي وأثر املضادات 
احليوية في إضعاف هذا الدور.

كّشاف موضوعات
2012

طب الغد سيمتد إلى حماية الصحة



تأليف
Prof. Richard Walker

ترجمة
د. عدنان جرجس جرجس

ضمن »سلسلة التراث العلمي العربي«
تأليف :   د. سائر بصمة جي

Guide to the
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إنه دليل مصور كامل جلسم اإلنسان 
ولوظائف أعضائه. ويع������د كتابا منهجيا 

تأسيسيا للطلبة واملمرضني واملسعفني.
وه������ذه الطبع������ة اجلدي������دة م������ن هذا 
ثة بدق������ة وإحكام لتتضمن  الدلي������ل محدَّ
آخ������ر التطورات العلمي������ة، في جملتها: 
املخ - األجهزة التناسلية - اجلينات - 

الوراثة.
يحتوي الكتاب في قســـمه األول 
دليال مصورا لتشريح جسم اإلنسان 
ولوظائف أعضائه، مع ش������روح وافية 
الثانـــي  قســـمه  وف������ي  ألجهزت������ه؛ 
موس������وعة طبي������ة موج������زة، مع������ززة 
بالصور امللونة وتشتمل على ما يزيد 
عل������ى 600 مدخل لوص������ف وتعريف 
احل������االت الطبية وعناصر البيولوجيا 

البشرية.

يس������لط هذا الكتاب الضوء - دراسة وحتليال - 
على إجنازات العلماء العرب واملسلمني وعلى النتائج 
الت������ي توصل������وا إليها في مج������ال الصوتيات )فرع 
العل������وم الفيزيائية الذي يهتم بدراس������ة الصوت من 
الناحية الفيزيائية(؛ ثّم يقارن الكتاب تلك اإلجنازات 
بإجن������ازات العلماء الذين س������بقوهم أو حلقوا بهم، 

وذلك في محاولة لإلجابة عن السؤالني:
> ه������ل حقق العلماء العرب واملس������لمون تقدما 
ملموسا على املعرفة اليونانية في ذلك املجال؟

> وهل س������بق هؤالء العلم������اُء األوروبيني في 
بعض جوانب ذلك املجال؟

وقد تضمن الكتاب األبواب الثالثة التالية:
البـــاب األول )في ثالثة عش������ر فص������ال(: علم 

الصوت وإسهامات العرب واملسلمني فيه.
البـــاب الثانـــي )في س������تة فص������ول(: ظواهر 

صوتية.
الباب الثالث )في سبعة فصول(: بعض فروع 

علم الصوت وتطبيقاته.
ويق������ع الكت������اب في 478 صفح������ة من احلجم 

املتوسط.

دليل
جسم اإلنسان

تاريخ علم الصوت
تطور الصوتيات وإسهام

العرب واملسلمني فيها

صدر حديثا عن

إدارة الثقافة العلمية

)�(

)٭( ص.ب: 36252 الصفاة 31131 �� دولة الكويت

بدالة املؤسسة: 00187222 )+569( - هاتف البرنامج: 55187222 )+569(
wk.gro.safk@rohtua :فاكس: 15187222 )+569( - البريد اإللكتروني

gro.safk.www :املوقع اإللكتروني

philipʼs 2008 :1( طبعة(

حتت رعاية سمو أمير دولة الكويت
ُيعقد

املؤمتر الدولي
حتت شعار

املهندسون الشباب قادة املستقبل
Young Engineers/Future Leaders

10 إلى 12 فبراير 2013

تنظمه
جمعية املهندسني الكويتية

بالتعاون مع
االحتاد الدولي للمنظمات الهندسية 

ومنظمة
»مهندسون بال حدود«

سيركز املؤمتر على املوضوعات التي تهم املهندسني 
الشباب، كما س������يناقش قضاياهم من خالل احملاور 

الثالثة اآلتية :

> تفعيل دور الش������باب وإث������راء مهاراتهم في إدارة 

ل مسؤولياتها. املشروعات الهندسية وحتمُّ

> دع������م العالقات ب������ني كليات الهندس������ة ومختلف 

القطاعات الصناعية، وكذلك حتفيز الش������باب على 
االنخراط في املجاالت الهندسية والتكنولوجية.

> استحداث قاعدة معلومات عاملية للناشطني 

الشباب من مهندسني وتكنولوجيني.

موقع املؤمتر على اإلنترنت
 www.wfeo.net

Facebook
Young Engineers/Future Leaders )YE/FL(

Twitter
@wfeo_ye/fl
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اإلعالنات في الوطن العربي يتفق عليها مع قسم اإلعالنات باملجلة.
Advertising correspondence from outside the Arab World should be addressed to
SCIENTIFIC AMERICAN 415, Madison Avenue, New York, NY 10017 - 1111
Or to MAJALLAT AL-OLOOM, P.O.Box 20856 Safat, Kuwait 13069 - Fax. )+965( 22403895

بزيارة موقع املجلة www.oloommagazine.com ميكن االطالع على مقاالت اإلصدارات املختلفة اعتبارا من العدد 1995/1. 
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Control Panel ثم اختر start من Settings 1- اختر
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سعر العدد

االشتراكات
ترسل الطلبات إلى قسم االشتراكات باملجلة.

<  مراكز توزيع           في األقطار العربية )انظر الصفحة 81(.

مالحظة: حتول قيمة االشتراك بشيك مسحوب على أحد البنوك في دولة الكويت.

بالدوالر األمريكيبالدينار الكويتي

حقوق الطبع والنشر محفوظة ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ويسمح باستعمال ما يرد في                     شريطة اإلشارة إلى مصدره في هذه املجلة.

عدنان أحمد شهاب الدين
رئ��ي�س الهي�ئ����ة

عبداللطيف البدر
نائب رئيس الهيئة

عدنان احلموي
عضو الهيئة �� رئيس التحرير

�

�
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تنوع حيوي
أي األنواع سيستمر في احلياة؟

<M. نيگهوس>

كاألطباء في ميدان معركة حربية، على املهتمني اليوم باحلفاظ على الطبيعة أن يحددوا 
متاما املخلوقات التي يجب احلفاظ عليها وتلك التي ميكن إغفالها.

تقرير خاص: الصحة مستقبال
طب الغد

استعد ملرحلة تتوافر فيها أجهزة ِلَسلَْسِلة اجلينات تتميز بكونها أسرع أداء 
وأرخص ثمنا، وشيبات ميكنها استعادة اإلبصار، وجهائز ميكن زرعها ملراقبة 

صحِتك، وكذلك الختبارات دموية تساعد على تشخيص األمراض النفسية.

طاقة
استثمار الرياح مصدرا للطاقة املتجددة

<D. كاستلڤتشي>

لكي تقلع الطاقة املتجددة، سوف نحتاج إلى طرائق جيدة لتخزين الطاقة لألوقات 
التي تكون فيها الشمُس محتجبة والرياُح ساكنة.

علوم عصبية
العقل املُبتهج

<L .M. كرينگلباخ> - <C .K. بيريدج>

يقوم علماء اجلهاز العصبي بتحريض دارات الدماغ التي متنحنا البهجة والتي 
لها أيضا دور في اإلدمان واالكتئاب.

تقانة
ِقطَُع االندماج النووي املفقودة 

<G. برومفيل>

عقبات عميقة تواجه التجربة الدولية الختبار االندماج النووي من أجل إنتاج 
طاقة غير محدودة.

طب
شبكة التواصل االجتماعي النهائية

<J. أكيرمان>

ميكن للبكتيريا الصديقة التي تعيش في أجسامنا وعلى بشرتنا أن يكون لها تأثير 
بالغ في صحتنا. 

املجلد 28 العددان 12/11
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بيولوجيا مجتمعية
ما احلياة إال لعبة َصَدفة

<I. تشيس>

كما هو حال البشر، فإن السلطعون الناسك hermit crab وحيوانات أخرى تتداول ما 
كان آخرون قد استغنوا عنه.

طاقة
عنفة ريح طائرة

<D. بيلو>

ل عنفة ريح طائرة نسمات البحر إلى كهرباء. حُتوِّ

تطور
ملاذا نساعد 

<A .M. نواك>

على طول املسار التطوري لإلنسان العاقل، كان للتعاون دور كبير بقدر ما كان للتنافس.

علم األرصاد اجلوية
عني أقدر على العاصفة 

< J. لوبكينكو> - < J. هيز>

رادارات وسواتل وحواسيب قد متّكن قريبا خبراء األرصاد اجلوية من التنبؤ باألحوال 
اجلوية القاسية قبل وقوعها بوقت كاٍف لتحذير املواطنني وإنقاذ املزيد من األرواح.

علم النبات
ماذا يشم النبات

<D. شاموڤيتس>

بدأ علماء النبات بتعرف عدد ضخم من الطرق التي تتأثر من خاللها نبتٌة بنبتٍة أخرى.

طب
صّد هجوم ڤيروس

(HIV) العوز املناعي البشري
<C. جون> - <B. ليڤاين>

شرع العلماء في إجراء جتارب على البشر الختبار معاجلة تبدو واعدة إلزالة ڤيروس العوز 
املناعي البشري من اجلسم.
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عدنان احلموي ��فؤاد العجل

74

78

عمر البزري

حازم سومان

��

��

عدنان احلموي

عدنان احلموي

تقدمات81
<   تبّرع بدماغك، ُتوّفر مالك
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شبكة التواصل االجتماعي النهائية)�(
الباحثون الذين يدرسون البكتيريا الصديقة التي تعيش في داخلها،

بدؤوا يعرفون من املسؤول عنها - أهو امليكروبات أم البشر؟
<J. أكيرمان>

في وقت ما، اعتقد علماء البيولوجيا أن أجسام البشر ما هي 
إال جزر فسيولوجية منعزلة ذات قدرة تامة على تنظيم أعمالها 
الداخلية. فقد قامت أجسامنا بصنع جميع اإلنزميات الالزمة 
لتكسير الغذاء واستخدام ما به من عناصر مغذية في اإلمداد 
بالطاقة وإصالح األنس������جة واألعضاء. ومن ثم فإن اإلشارات 
الصادرة عن األنس������جة اخلاصة بنا، َأْملَْت على اجلسد حالته 
من حيث إحساس������ه باجلوع أو الش������بع. واستطاعت اخلاليا 
املتخصص������ة بجهازن������ا املناعي أن تعلِّم نفس������ها كيفية تعرف 
امليكروبات - املُْمِرضات pathogens - ومهاجمتها مع جتنبها، 

في الوقت نفسه، إيذاء األنسجة اخلاصة بنا.
إال أنه خ������الل األعوام العش������رة األخيرة تقريب������ا، بنّي لنا 
الباحثون أن جسم اإلنسان ليس بجزيرة منعزلة تتميز باالكتفاء 
الذاتي كليا. إنه يش������به بدرجة أكبر، نظامـــا بيئيا)1( معقدا - 
أو شـــبكة تواصل اجتماعـــي)2( - حتتوي على تريليونات من 
 microorganisms اخلاليا البكتيري������ة واملتعضيات امليكرويـــة
األخ������رى التي تس������توطن اجللد واملناط������ق التناس������لية والفم 
وبخاصة األمعاء. وف������ي احلقيقة، فإن أغلب اخلاليا املوجودة 
في جسم اإلنسان ليست بشرية متاما. إذ يتجاوز عدد اخلاليا 
البكتيرية في جسم اإلنسان عشَر مراٍت عدَد اخلاليا البشرية. 
وأكثر م������ن ذلك، فقد تبنيَّ أن هذا املجتمع املختلط من اخلاليا 
امليكروبية واجلينات املوجودة بها، والتي يطلق عليها مجتمعة 
اس������م »البنية امليكروبيـــة«)3(، ال ميثل تهدي������دا لنا، بل إنه قد 

يس������اعدنا على نحٍو فع������ال، على إجناز عمليات فس������يولوجية 
أساسية -  متتد من الهضم، إلى النمو، إلى املناعة الذاتية.

وهذا عمل رائع للجسم البشري.
لقد حق��������ق ع��لم�اء البي��ولوجي��ا تق��دم��������ا جي��دا في متيي��ز 
صف��ات أكث�ر األن��واع امليكروبي��ة انتش������ارا في اجلس������م. كما 
ب��������دؤوا حديث��ا بتع������رف التأثيرات اخلاصة له������ذه الكائنات 
املقيمة في جس������م اإلنس������ان. وبقيامهم بذلك، فإنهم يكتسبون 
رؤي������ة جديدة للكيفية التي تعمل بها أجس������امنا، ولألس������باب 
الت������ي تؤدي إلى زيادة حدوث أم������راض معاصرة معينة، مثل 

البدانة)4( واضطرابات املناعة الذاتية)5(.

واحد من كثيرين)��( 
عندما يفكر الناس في وجود امليكروبات باجلس������م، فإنهم، 
عادة، يعتقدون أنها ُمْرضات. وبكل تأكيد، فإن الباحثني ركزوا 
اهتمامهم، وقتا طويال، على تلك الكائنات الصغيرة املؤذية)6( 
فقط، وجتاهلوا األهمية احملتملة لألنواع احلميدة منها. ويرجع 

THE ULTIMATE SOCIAL NETWORK )�(
OUT OF MANY, ONE )��(

ecosystem )1(
social network )2(

 microbiome )3(
obesity )4(

autoimmune disorders )5(
harmful bugs )6(

باختصار
يس������مح التقدم في احلوس������بة وحتليل التتابعات اجلينية للباحثني 
بأن يكونوا فهرس������ا مفص������ال جلميع اجلينات البكتيري������ة املكونة ملا 

يسمى بالبنية امليكروبية.
ولس������وء احلظ، ف������إن التدمير غي������ر املتعمد للميكروب������ات النافعة 
باستخدام املضادات احليوية، وذلك من بني أشياء أخرى، قد يؤدي 

إلى زيادة في حاالت اإلصابة باضطرابات املناعة الذاتية والبدانة.

عدديا، تتفوق اخلاليا البكتيرية في اجلسم على اخلاليا البشرية 
وذلك مبعدل 10 إلى 1. إال أن الباحثني بدؤوا مؤخرا بوصف األدوار 

املفيدة التي ميكن أن تؤديها هذه امليكروبات في تقوية الصحة. 
بع������ض من هذه البكتيريا لديه جينات تكود encode ملركبات نافعة 
ال يستطيع اجلسم بناءها بنفسه. أما البكتيريا األخرى فتبدو وكأنها 

تدرب اجلسم لكي ال يتفاعل بشكل زائد مع األخطار اخلارجية.

املجلد 28 العددان 12/11
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السبب في ذلك، كما يرى <K .S. مازمانني> 
]من معهـــد كاليفورنيـــا للتقانـــة)1([، إلى 
رؤيتنا غي������ر الدقيقة للعالم. فهو يقول: »إن 
إحساســـنا الزائد بأهميتنـــا)2( أخذنا إلى 
الوراء: حيث كنا منيل إلى االعتقاد أن لدينا 
جميع الوظائف التي نحتاج إليها لصحتنا. 
ولك������ن مبا أن امليكروب������ات غريبة عنا، ومبا 
أننا نكتس������بها خالل معيشتنا، فإن هذا ال 
يعني أنها، على أي نحو، أقل من أن تكون 

جزءا أساسيا منا«.
من املؤكد أن لدى جميع البش������ر »بنية 

ميكروبية« من������ذ املراحل املبكرة من حياتهم، وذلك على الرغم 
من أنهم ال يبدؤون بها عند امليالد، علما بأن كل فرد يكتس������ب 
جتمعا م������ن الكائنـــات امليكروبية املتعايشـــة)3( م������ن البيئة 
احمليط������ة. فالرحم ال يحت������وي طبيعيا عل������ى البكتيريا، ولذلك 
فإن املواليد احلديثي ال������والدة يبدؤون حياَتُهْم كائناٍت أحادية 
معقمة. ولكن مبرورهم في قناة الوالدة، فإنهم يلتقطون بعضا 
من امليكروبات املتعايشة في األم، والتي تبدأ بالتضاعف بعد 
ذل������ك. كذلك، فإن الرضاعة من الثدي وتناقل املولود بني أيدي 
اآلباء واألجداد، واألش������قاء واألصدقاء الفخورين به - وذلك 
بخالف االتصال املعتاد مبالءات السرير، والبطانيات، وحتى 
احليوانات األليفة باملنزل - تش������ارك جميعها، وبس������رعة، في 
تكوين فلك متمدد)4( من امليكروب������ات. وبنهاية فترة الرضاعة 
تكون أجسامنا داعمة لوجود أحد أكثر النظم البيئية امليكروبية 

تعقيدا على سطح هذا الكوكب.
خالل األعوام اخلمس������ة األخيرة أو نحوها، أجرى العلماء 
أبحاثا ملعرفة طبيعة هذا النظام البيئي، وهذه مهمة صعبة إلى 
حد بعيد. فاخلاليا البكتيرية في األمعاء، على س������بيل املثال، 
تطورت لكي تنم������و في بيئة األمعـــاء)5( املزدحمة واخلالية من 

األكس������جني، ولذلك فإن الكثير من األنواع البكتيرية ال ميكنها 
املقاومة جيدا لكي تظل حية في املس������احات املتسعة في طبق 
بتري)6(. إال أن الباحثني استطاعوا االلتفاف حول هذه املشكلة 
بدراس������تهم التعليمات اجلينية )الوراثية()7( في سالس������ل 
الدنا DNA والرنا RNA، حيث ميكن التعامل مع الدنا والرنا 
في ظروف البيئة املختبرية املعتادة واحملتوية على األكسجني، 
ومن ثم فإن الباحثني يس������تطيعون أخ������ذ عينات ميكروبية من 
اجلسم، ويستخلصون منها املادة اجلينومية)8(، ثم يقومون 

بتحليل النتائج.
لقد اتض��ح أن لك���ل ن��وع من البكتيري�ا املتعايشة في اجلسم 
توقيعا)9( خ������اص���ا ب����ه. ويتمث����ل ذل���ك بنس����������خٍة خ��اص�ة لكل 
 ،)16S ج�����������ني )يط���ل��ق ع����لي����ه ج���ني ال����رن����ا ال��ري��ب�وس������ومي

California Institute of Technology )1(
narcissism )2(

.sharing a table »مشتقة من العبارة الالتينية »املشاركون في مائدة :commensals )3(
expanding ark )4(

gut )5(
)petri dish )6: ُيستخدم »طبق بتري« في تنمية مزارع اخلاليا.

genetic instructions )7(
genomic material )8(

signature )9(

Jennifer Ackerman
<أكيرمان> هي كاتبة علمية حصلت على عدة جوائز 

وه������ي مؤلفة كتاب »آه- تش������و! احلياة غي������ر املعتادة 
إلصابت������ك بالبرد املعتاد« )صدر ف������ي عام 2010 عن 
دار نشر Twelve(. وهي تقوم حاليا بإعداد كتاب عن 

ذكاء الطيور.

املؤلفة



6)2012( 12/11

وال������ذي يكـــود codes جل�������زيء معني م�������ن الرن�������ا يوج�د في 
الريبوســـومات)1(، الت������ي تعمل كآالت لتصني������ع البروتني في 
اخلاليا. وعن طريق حتدي������د تتابعات النيوكليوتيدات في هذا 
اجلني، ميكن للعلماء إنتاج فهرس)2( لوصف البنية امليكروبية 
بكاملها في اإلنس������ان. وبهذه الطريقة، يستطيع العلماء جمع 
معلومات عن األنواع امليكروبية التي قد توجد في أجس������امنا، 
وع������ن كيفية اختالف التوليف������ة الدقيقة من ه������ذه األنواع من 

شخص إلى آخر.
واخلط������وة التالية هي أن ُيجرى حتلي������ل اجلينات األخرى 
في التجمعات امليكروبية لتحديد النش������يط منها داخل أجسام 
البشر، والوظائف التي يقوم بها. ومرة أخرى، فإن إجناز هذا 
اإلجراء الروتيني هو أمر بالغ الصعوبة بس������بب العدد الهائل 
من األنواع امليكروبية واختالط اجلينات اخلاصة بها بعضها 
ببعض عن������د اس������تخالصها. إن تقدير وجود ج������ني بكتيري 
مع������ني في حالة نش������طة )أي ميكن التعبير عنه( في اجلس������م 
هو أمر بس������يط نس������بيا، ولكن ليس من الس������هل معرفة النوع 
البكتي������ري الذي ينتمي إليه هذا اجلني. وحلس������ن احلظ، فإن 
تطوير أجهزة حاس������وبية عالية الكفاءة، وأجهزة عالية السرعة 
لتحديد التتابعـــات النيوكليوتيدية في اجلينـــات)3( وذلك في 
العق������د األول من القرن احلادي والعش������رين، أدى إلى حتويل 

ما كان يوما ما مهمة مس������تحيلة في التصنيف والتحليل، إلى 
مجرد أمر بالغ معقد جدا.

وق������د قامت مجموعت������ان بحثيتان مس������تقلتان من العلماء، 
إحداهما في الواليات املتحدة األمريكية واألخرى في أوروبا، 
باالستفادة من هذه التقنية اجلديدة في تقدير أعداد اجلينات 
البكتيرية في جس������م اإلنس������ان. ففي بداية عام 2010 نش������رت 
املجموعة األوروبية تقريرها اإلحصائي)4( للجينات امليكروبية 
في اجلهاز الهضمي لإلنسان - حيث ُقدرت بنحو 3.3 مليون 
جني )ناجتة من أكثر من 1000 نوع ميكروبي( - وهو ما ميثل 
150 ضعفا لعدد اجلينات املوجودة في جينوم اإلنسان، التي 

يتراوح عددها ما بني 000 20 و 000 25 جني.
لقد نتج من الدراسة البحثية في طبيعة البنية امليكروبية 
لإلنس������ان عدة مفاجآت؛ فعلى سبيل املثال، ال ميكن الثنني 
من البش������ر أن يكون لهم������ا التركيبة امليكروبية نفس������ها - 
حت������ى وإن كانا توأمـــني متماثلني)5(. ورمبا يس������اعد هذا 
االكتش������اف على فك اللغز الذي قدمه لنا مشروع اجلينوم 
البشـــري)6(، والذي بنّي أن هناك تش������ابها في دنا البش������ر 
على مس������توى العالم بنس������بة 99.9%. ومن املمكن أن ترتبط 
مصائرن������ا، وصحتن������ا، ورمبا بعض من أفعالن������ا، بالتباين 
في جين������ات بنيتنا امليكروبية أكثر م������ن ارتباطها بجيناتنا. 
ومع أن البنى امليكروبي������ة تختلف بوضوح، من 
ش������خص إلى آخر، وذلك فيم������ا يتعلق باألعداد 
النس������بية وأنواع امليكروبات التي حتتويها، إاّل 
أن أغلب البش������ر لديهم مجموعة أساسية كاملة 
من اجلين������ات البكتيرية املفيدة، التي رمبا تكون 
ناجتة من أنواع مختلف������ة. إال أن هذه البكتيريا 
املفي������دة ميكنها أن تس������بب أمراض������ا خطيرة، 
وذلك إذا اختتمت مسيرتها بوجودها في مكان 
ليس من املفترض أن توجد فيه - وعلى س������بيل 
املثال، في الدم )حيث تس������بب البكتيريا مرضا 
إنتانيـــا)7((، أو في ش������بكة األنس������جة املوجودة 
بني األعضاء في منطقة البطن )وهو ما يس������بب 

التهاب الّصفاق)8((. 
  Buddy, Can You Spare a Gene? )�(

ribosomes )1(
catalogue )2(

gene sequencers )3(
census )4(

identical twins )5(
Human Genome Project )6(

)sepsis )7: اإلنت������ان ه������و حالة مرضي������ة خطي������رة يصاحبها حدوث 
تفاعالت التهابية معممة في اجلس������م نتيجة لوجود امليكروبات أو 

نواجت استقالبها في الدم واألنسجة.
)8( peritonitis: التهاب حاّد يصيب األغشية املعوية.        )التحرير(

أكثر من بشر 
يا صديقي، هل ميكنك االستغناء عن جني؟)�(

أيـــد مســـاعدة: إلـــى حد بعيـــد، تتجاوز أعـــداد اجلينـــات املوزعة بـــني البكتيريا 
الصديقة، التي تعيش في داخل جســـم البشـــر وعلى بشرتهم، أعداد ما نرثه من 
آبائنا من جينات. وحاليا، يقوم الباحثون بشـــكل مفصل باكتشـــاف أي من هذه 

اجلينات امليكروبية ميكنه أن يكون نافعا لعوائله من البشر وكيف يتم ذلك. 

اإلنسان:
000 20 إلى 000 25 جني

حتتوي البنية امليكروبية 
في األمعاء على نحو

3.3 مليون جني
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أصدقاء نافعون)�( 
منذ عقود، بدأ الشك في أن امليكروبات bugs النافعة رمبا 
تكون ذات فائ������دة لنا وذلك نتيجة أبح������اث علمية في الهضم 
وإنت������اج الڤيتامينات في أمعاء احليوانات. وبحلول الثمانينات 
من القرن املاضي، كان الباحثون قد تعلموا أن أنسجة اإلنسان 
حتتاج إلى الڤيتامني B12 إلجناز العديد من األش������ياء، ومنها 
إنتاج الطاقة للخلية وبن������اء الدنا وصناعة األحماض الدهنية. 
كذلك، فقد توصل الباحثون إلى أن البكتيريا وحدها هي التي 
ميكنه������ا بناء اإلنزميات الالزمة إلعداد هذا الڤيتامني من نقطة 
الصفر. وبش������كل مشابه، فإن العلماء قد عرفوا منذ أعوام أن 
بكتيريا األمعاء ميكنها تكسيُر مكوناٍت معينٍة في الغذاء، ومن 
دونها تصبح هذه املكونات غير قابلة للهضم، ومتر إلى خارج 
اجلس������م من دون أن يجري اس������تخدامها. إال أنهم قد تعلموا 
خالل األعوام القليلة املاضية فقط التفاصيل املثيرة)1( لذلك: 
يقوم نوعان من البكتيريا املتعايشة، بوجه خاص، بتأدية أدوار 

كبرى في الهضم وتنظيم الشهية.
رمبا يبدو اسم املثال الرئيسي مليكروب نافع كأنه اشُتق من 
اسم أحد بيوت الطلبة الذين لهم أسماء يونانية. إنه امليكروب 
(Bt))2( وه������و أحد أبطال تكس������ير الكربوهي������درات، حيث لديه 

قدرة على تكس������ير جزيئات الكربوهي������درات الكبيرة واملعقدة، 
املوجودة في العديد من األغذية النباتية املصدر وحتويلها إلى 
گلوكوز)3( وغيره من سكريات أخرى صغيرة، وبسيطة، وميكن 
هضمها بسهولة. واجلينوم البشري يفتقد إلى معظم اجلينات 
الالزمة لبناء اإلنزميات الالزمة لتكس������ير هذه الكربوهيدرات 
املعق������دة. ولكن امليكروب Bt لديه جين������ات تكود ألكثر من 260 
إنزميا لديها قدرة عل������ى هضم املادة النباتية. وبذلك فهو ميد 
البشر بوسيلة فعالة الستخالص املغذيات من ثمرات البرتقال 

والتفاح والبطاطا وجنني القمح)4( وغيرها من األغذية.
والتفاصي������ل اجلذاب������ة ح������ول الكيفية التي يس������تطيع بها 
امليكروب Bt أن يتفاعل مع العوائل احلاملة له ويدعمها، تأتينا 
من دراس������ات عن فئران ُربَِّيْت في بيئة معقمة متاما )لذا، فهي 
ال حتم������ل أي بني������ة ميكروبية( مع تعريضها فق������ط لهذا النوع 
امليكروبي بالتحديد. وفي عام  2005 س������جل الباحثون بجامعة 
واش������نطن في س������انت لويس أن امليك������روب Bt ميكنه مواصلة 
املعيشة باستهالك الكربوهيدرات املعقدة املعروفة بالسكريات 
العديـــدة)5(، حيث تقوم هذه البكتيري������ا بتخمير هذه املركبات، 
لتنتج أحماضا دهنية قصيرة السلس������لة )وهي في األس������اس 
من مخلفات امليكروب( تس������تطيع الفئران استخدامها كوقود. 
وبهذه الطريقة، فإن البكتيريا ميكنها اس������تخالص كالوريات 

)ســـعرات حراريـــة( calories م������ن أنواع غي������ر قابلة للهضم 
طبيعي������ا من الكربوهيدرات، مثل األلي������اف الغذائية في نخالة 
الشـــوفان)6(. )في احلقيقة، يجب عل������ى القوارض اخلالية من 
البكتيريا أن تتناول كالوريات أكثر بنس������بة 30% من تلك التي 

لديها بنية ميكروبية كاملة، وذلك كي تكتسب الوزن نفسه(.
لقد أدت دراس������ة البني������ة امليكروبية إلى إع������ادة تقدمي أحد 
أنواع البكتيريا املمرضة يس������مى هليكوبكتر پيلوري)7( بوجه 
أفض������ل. فمع توجيه أصابع االته������ام إلى هذا امليكروب كعامل 
مسبب لإلصابة بقرحة املعدة)8( بواسطة الطبيبني األسترالّينْي 
<B. مارش������ال> و <R. ورن> ف������ي الثمانينات من القرن املاضي، 

فإن������ه يبدو كأحد األنواع البكتيرية القليلة التي ميكنها أن تنمو 
ف������ي البيئة احلامضية ف������ي املعدة. ومع أن������ه كان من املعروف 
س������ابقا، ولفترة طويلة، أن االستخدام املستمر لألدوية املسماة 
 ،NSAIDs بالعقاقير الالســـترودية املضادة لاللتهابات)9(، أو
هو سبب ش������ائع حلدوث القرحة املعدية، فإن اكتشاف إسهام 
البكتيري������ا في حدوث ه������ذه احلالة املرضي������ة، كان نبأ جديرا 
باملالحظة. وفي أعقاب هذا االكتش������اف من <مارش������ال>، فإن 
معاجل������ة القرحة املعدية باملضادات احليوية صارت مارس������ة 
عادية. ونتيجة لذلك، فإن معدل حدوث القرحة املعدية املستحثة 
بواسطة هليكوبكتر پيلوري قد انخفض بأكثر من 50 في املئة.

إال أن األم��ر ليس به��ذه البس��������اطة، وذل��ك ع��لى ح��د ق��ول 
<M. بالس������ر>، أس������تاذ الطب الباطن������ي وامليكروبيولوجي في 

جامعة نيويورك، الذي قام بدراس������ة هليكوبكتر پيلوري خالل 
اخلمس������ة والعشرين عاما األخيرة. ويقول <بالسر>: »كجميع 
الباحثني في هذا املضمار، بدأت العمل على هليكوبكتر پيلوري 
كممرض بسيط. ولكن األمر استغرق مني بضع سنوات لكي 
أدرك أن������ه في احلقيقة ميكروب متعايش.« ففي عام 1998 قام 
<بالسر> وزمالؤه بنشر دراسة أظهرت أنه في معظم البشر، 

يعمل هليكوبكتر پيلوري على إفادة اجلس������م باملس������اعدة على 
تنظيم مس������تويات احلوامض املعدية gastric acids، وذلك مبا 
يؤدي إلى إيجاد بيئة مناس������بة له وللعائل الذي يحتويه. فإذا 
قامت املعدة، على س������بيل املثال، بإنت������اج كمية كبيرة جدا من 
احلامض تس������اعد على منو هذا امليكروب، فإن س������الالت منه 
تكون حاملة للجني املس������مى cagA، تعمل على إنتاج بروتينات 

FRIENDS WITH BENEFITS )�(
the juicy details )1(

Bacteroides thetaiotaomicron )2(
glucose )3(

wheat germ )4(
polysaccharides )5(

oat bran )6(
Helicobacter pylori )7(

peptic ulcers )8(
nonsteroidal anti-inflammatory drugs )9(
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خريطة حتديد مواقع امليكروبات في اجلسم

جلد

ستافيلوكوكس 
إپيدرمس

پتيروسپريوم أڤال

كورينيباكترمي 
جيكيم

ستافيلوكوكس  
هيموليتكس

يوريپالزما 
پارڤم

خاليا تائية 
التهابية

منطقة ملتهبة

أمعاء خاليا تائية 
منظمة

خاليا تائية 
غير متخصصة

خاليا 
متغصنة

جزيئات
 PSA السكر
مت تصنيعها 
بواسطة باكترويدز 
فراگليس

كورينيباكترمي 
أورمييكوسوم

ترايكوسبورو باكترويدز 
فراگليس

●

●

 dendritic »وذلك من ➊ تلتقط اخلاليا املناعية املسماة »خاليا متغصنة
 )1(A يسمى السكر العديد molecule جزيئا cells

خاليا بكتيريا الباكترويدز فراگليس (Bf))2( وتقدمه إلى 
اخلاليا التائية غير املتخصصة.

  PSA اخلاليا التائية غير ➋ حتفز فتات وقطع املركب  
املتخصصة لكي تصبح 

خاليا تائية منظمة، والتي 
تقوم بدورها بإنتاج مواد 
تعمل على إخماد اجلهود 
العدوانية للخاليا التائية 

االلتهابية.

)PSA( أو السكر polysaccharide A )1(        Different Species for Different Reasons )�(
Urogenital tract )3(                                        Bacteroides fragilis )2(

مسلك بولي
تناسلي)3(

دراسة حالة: كيف ميكن لنوع بكتيري واحد أن يساعد
إن الدراسات على الفئران التي متت تربيتها حتت ظروف معقمة أظهرت أن 

البكتيريا Bf أساسي للمحافظة على صحة األمعاء. ففي إحدى التجارب، مت إعطاء 
الفئران اخلالية من البكتيريا ساللة من البكتيريا Bf لديها القدرة على إنتاج مركب 

كربوهيدراتي معقد ُيسمى السكر العديد PSA( A( فلم يحدث للفئران التهاب في 
األمعاء )التهاب القولون( colitis، بينما حدث التهاب حاد في أمعاء الفئران التي مت 
إعطاؤها ساللة من البكتيريا Bf ليس لديها القدرة على إنتاج املركب PSA. وأظهر 
الباحثون أن وجود املركب PSA أدى إلى حتفيز تطوير خاليا تائية منظمة والتي 

قامت بدورها بإيقاف عمل اخلاليا التائية االلتهابية، مما أعاد إلى األمعاء صحتها.

أنواع مختلفة ألسباب مختلفة)�(
تتجمـــع أنـــواع مختلفة من امليكروبات في كل مكان داخل وعلى جســـم اإلنســـان. ويحافظ وجود هذه امليكروبـــات على صحة العائل، ويرجع ذلك 
 ،Bf جزئيا إلى أن وجودها يجعل األمر صعبا على امليكروبات املســـببة لألمراض بأن تقوم باختراق اجلســـم. والعديد من األنواع، مثل امليكروب

ميكنها أيضا أن تقوم بأداء وظائف نافعة متخصصة، ويتضمن ذلك املساعدة على تطور اجلهاز املناعي وتنظيمه )انظر أسفل ميني الشكل(. 
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فم، بلعوم، جهاز تنفسي

معدة

أمعاء

استرپتوكوس 
ڤيريدس

هليكوبكتر 
پيلوري

باكترويدز 
فراگليس

استرپتوكوس 
ثرموفيلس

الكتوباسلس 
روتري

باكترويدز 
زيتايوتاأوميكرون

اإلشريكية 
القولونية

الكتوباسلس 
كيزي

الكتوباسلس 
جاسيري

نيسريا سيكا

كانديدا 
ألبيكنس

استربتوكوكس 
ساليڤريس
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تعطي إش������ارة إلى املعدة لكي تخفض م������ن إنتاج احلامض. 
إال أن له������ذا اجل������ني تأثيرا غير مرغوب فيه لدى األش������خاص 
احلساسني للميكروب، إذ إنه يتسبب في حدوث القرحة التي 

أكسبت هليكوبكتر پيلوري سمعة سيئة)1(.
بعد مرور عقد من الزمن قام <بالسر> بنشر دراسة أخرى، 
ُمقتِرحا وظيفة أخرى لهليكوبكت������ر پيلوري، إلى جانب دوره في 
تنظي������م حموضة املعدة. لقد عرف العلماء منذ عدة س������نوات أن 
املعدة تقوم بإنتاج هرمونني لهما دور في تنظيم الش������هية للطعام 
وهم������ا: الگريلـــني)2(، ال������ذي يخبر املخ بأن اجلس������م بحاجة إلى 
أن ي������أكل، والليبتني)3(، الذي يعمل - إلى جانب قيامه بأش������ياء 
أخرى – على إعطاء إش������ارة بامت������الء املعدة، وعدم احلاجة إلى 
املزيد من الغذاء. يقول <بالس������ر>: »عندما تستيقظ في الصباح 
وأنت جائع، فإن سبب ذلك هو أن مستويات الگريلني مرتفعة. إن 
الهرمون يخبرك بأن تأكل، ثم ينخفض بعد تناولك وجبة اإلفطار« 

وهذا ما يشير إليه العلماء بانخفاض ما بعد الوجبة)4(. 
وفي دراس������ة ُنش������رت عام 2011، الحظ <بالسر> ما يحدث 
ملس������تويات الگريل������ني قبل تن������اول الوجبات وبعده������ا، وذلك في 
أش������خاص لديهم هليكوبكتر پيلوري، وآخرين يخلون منه. وقد 
كانت النتائج واضحة، يقول <بالسر>: »إذا كان لديك هليكوبكتر 
پيلوري، فس������يحدث لك انخفاض ما بعد الوجبة في مس������توى 
الگريل������ني. وعندما تتخلص من الهليكوبكتر پيلوري، فال يحدث 
لك ذلك. إن هذا يعني - بداهة - أن الهليكوبكتر پيلوري يشارك 
ف������ي تنظيم مس������توى الگريلني« - ومن ثم له تأثير في الش������هية 
للطعام. إال أن الكيفية التي يستخدمها للقيام بذلك مازالت لغزا 
إلى حد بعيد. لقد أوضحت الدراس������ة التي ُأجريت على 92 من 
احملاربني القدامى)5( أن األش������خاص الذين عوجلوا مبضادات 
حيوي������ة للتخلص من الهليكوبكتر پيلوري، اكتس������بوا املزيد من 
الوزن، وذلك مقارنة بأقرانه������م غير املصابني بامليكروب - ومن 
احملتمل أن يكون ذلك بسبب أن مستوى الگريلني قد ظل مرتفعا 
ف������ي الوقت الذي كان يجب أن ينخف������ض فيه، وهذا ما جعلهم 

يشعرون باجلوع وقتا أطول، ويتناولون مزيدا من الطعام.
من������ذ جيلني أو ثالثة أجيال، حم������ل 80% من األمريكيني هذا 
امليكروب القوي. أما اآلن فإن أقل من 6% من األطفال األمريكيني 
لديهم نتيجة إيجابية في اختبار الكشف عن هذا امليكروب. ويقول 
<بالس������ر>: »لدينا جيل كامل من األطفال الذين يكبرون من دون 

الهليكوبكتر پيلوري، الذي يقوم بتنظيم مس������توى الگريلني الذي 
تنتجه املعدة«. أضف إلى ذلك، أن األطفال الذين يتعرضون تكرارا 
إلى جرعات مرتفعة م������ن املضادات احليوية، معرضون ملواجهة 
تغيرات أخرى في تركيبتهم امليكروبية. فعند بلوغ اخلامسة عشرة 
من العمر، يكون معظم األطفال ف������ي الواليات املتحدة األمريكية 

ق������د تعرضوا لدورات متعددة م������ن املعاجلة باملضادات احليوية، 
وذلك ف������ي مواجهة حالة مرضية واح������دة - وهي التهاب األذن 
الوســـطى)6( أو إصابة األذن. ويظن <بالس������ر> أن هذه املعاجلة 
الواسعة االنتشار لألطفال الصغار باملضادات احليوية قد أدت 
إلى تغيرات ف������ي تركيبات البنية امليكروبية املعوية اخلاصة بهم، 
وأن تلك التغيرات رمبا تس������اعد على تفسير املستويات املرتفعة 
من إصابة األطفال بالبدانة. ويعتقد أن البكتيريا املتباينة الداخلة 
ف������ي البنية امليكروبية رمبا تؤثر ف������ي قيام نوع معني من اخلاليا 
اجلذعية باجلس������م، وهي خاليا غير متخصصة نس������بيا - على 
أن يصب������ح متخصصا كخاليا دهنية أو عضلية أو عظمية. وهو 
ُيَح������اجُّ في أن تن������اول املضادات احليوية ف������ي مرحلة مبكرة من 
احلي������اة، ومن ثم التخلص من أنواع ميكروبية معينة، قد يتداخل 
مع اإلش������ارات الطبيعية، مؤديا إلى إنت������اج زائد عن الالزم من 

اخلاليا الدهنية.
ُت������َرى، هل الفقد املتزاي������د للهليكوبكتر پيل������وري وغيره من 
البكتيريا من البنية امليكروبية لإلنسان، إضافة إلى بعض العادات 
االجتماعي������ة - مثل اإلتاحة الس������هلة لألغذي������ة ذات الكالوريات 
العالية، واالنخفاض املس������تمر في العمل اليدوي - هي عوامل 
كافية لترجيح كفة امليزان النتش������ار وباء البدانة على مس������توى 
العالم؟ يقول <بالسر>: »نحن ال نعلم حتى اآلن ما إذا كان ذلك 
س������وف يكون جزءا أساس������يا أو غير مهم في قصة البدانة، إال 

أنني أراهن على أنه لن يكون أمرا ثانويا في أهميته.«
إن اس������تخدام املضادات احليوية على نطاق واس������ع ليس، 
في رأي <بالسر>، السبب الوحيد في حدوث خلل غير مسبوق 
في البنية امليكروبية لإلنس������ان. بل إن التغيرات الكبيرة في بيئة 
اإلنسان خالل القرن املاضي، شاركت في ذلك أيضا. فالزيادة 
الواضحة في عدد الوالدات القيصرية)7( خالل العقود القليلة 
ت بوضوح، من نقل جميع الس������الالت امليكروبية  املاضي������ة، حدَّ
املهمة من األم إلى املولود عبر قناة الوالدة. )أكثر من 30% من 
إجمال������ي املواليد في الواليات املتحدة يجري توليدهم قيصريا، 
وفي الصني - بلد الطفل الواحد لكل زوجني – فإن هذه العملية 
اجلراحية مسؤولة عّما يقرب من ثلثي والدات النساء املقيمات 
في املناطق احلضرية(. وانتش������ار األسر الصغيرة العدد على 
مستوى العالم، يعني وجود أشقاء أقل، وهم املصدر الرئيسي 
للمادة امليكروبية ألشقائهم الذين هم أصغر منهم خالل سنوات 

nasty rap )1(
ghrelin )2(

leptin )3(
)postprandial )4: مشتقة من الكلمة الالتينية prandium مبعنى »وجبة«.

veterans )5(
otitis media )6(

deliveries by cesarean section )7(
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الطفولة املبكرة. وحتى املاء الذي هو أنظف – والذي أنقذ حياة 
املاليني – فإنه يسبب خس������ارة في البنية امليكروبية لإلنسان، 
ذلك أنه يحمل تنوع������ا أقل من البكتيريا التي ميكن أن نتعرض 
لها. والنتيجة هي: عدد أكبر وأكبر من الناس يولدون ويكبرون 

في عالم ميكروبي يزداد فقرا.

توازن دقيق)�( 
 Bt َرى حاليا على امليكروبني يتَّضح من الدراس������ات التي جُتْ

وهليكوبكت������ر پيلوري أن مجرد طرح األس������ئلة 
األساس������ية عّما تؤديه هذه األنواع البكتيرية في 
اجلس������م يؤدي إلى إجابات معقدة. وإذا تقدمنا 
خطوة إلى األمام وتس������اءلنا عن كيفية استجابة 
اجلس������م لوجود جمي������ع هذه اخلالي������ا الغريبة 
بداخله، فإن هذا س������وف يقدم لنا تعقيدا أكبر. 
على س������بيل املثال، يقترح لنا الفه������م التقليدي 
للكيفية التي يستطيع من خاللها اجلهاز املناعي 
التميي������ز بني خاليا اجلس������م )الذاتية( واخلاليا 
املختلف������ة عنها جينيا )غير الذاتية( أن جزيئاتنا 

الدفاعية في حالة حرب مستمرة ضد هذه األعداد التي ال حتصى 
من امليكروبات الدخيلة. ولكن ملاذا ال تكون األمعاء، على س������بيل 
املثال، مس������رحا حلدوث معارك أكثر ضراوة بني اخلاليا املناعية 
لإلنس������ان وتريليونات من البكتيريا املوجودة بها هو أحد األلغاز 

الكبيرة التي لم يتم حلها حتى اآلن في علم املناعة)1(.
مفاتيح احلل القليلة له������ذا اللغز تقدم رؤًى مثيرة للتوازن 
بني البنية امليكروبية واخلاليا املناعية لإلنسان والذي استغرق 
م������ا يقارب من 000 200 عام لكي يتحدد. وعلى مدى دهور من 
الزم������ن، طور اجلهاز املناعي العديد من الضوابط والتوازنات 
التي متنعه بصفة عامة من أن يصبح شديد العدوانية )مهاجما 
حتى أنس������جة اجلس������م( أو متراخيا جدا )فيفشل في تعرف 
امليكروبات اخلطيرة(. على س������بيل املثال، فإن اخلاليا التائية 
تؤدي دورا رئيس������يا ف������ي تعرف امليكروبات الغازية للجس������م 
ومهاجمته������ا، وهي بذلك أيضا تطلق العن������ان حلدوث التورم 
واالحمرار وارتفاع درجة احلرارة، وذلك ضمن االســـتجابة 
االلتهابيـــة العامة)2( لإلصابة مبيكروب ما. إال أنه وبعد مرور 
وق������ت قصير على قيام اجلس������م بتكثي������ف إنتاجه من اخلاليا 
التائي������ة، فإنه يبدأ أيض������ا بإنتاج ما ُيعرف باخلاليـــا التائية 
مة)3(، والتي يبدو أن وظيفتها األساس������ية مواجهة نشاط  املُنظِّ

اخلاليا التائية األخرى املستحثة لاللتهاب)4(.
إن اخلالي������ا التائية املنظمة تنخ������رط عادة في العمل قبل أن 
تزيد اخلاليا التائية املس������تحثة لاللتهاب من نشاطها إلى مدى 

بعيد. »املشكلة هي أن العديد من اآلليات التي تستخدمها هذه 
اخلاليا التائية املس������تحثة لاللتهاب ملقاومة اإلصابة املرضية – 
كإطالق مرّكبات س������امة، على س������بيل املث������ال – تنتهي بتدمير 
أنسجتنا«، وذلك كما يقول <مازمانني> ]من كالتك)5([. وحلسن 
مة تنت������ج بروتينا يعمل على  احل������ظ، فإن اخلاليا التائي������ة املُنظِّ
كبح اخلاليا التائية املس������تحثة لاللتهاب. وتكون احملصلة هي 
احلد من ح������دوث االلتهاب ومنع اجله������از املناعي من مهاجمة 
خاليا اجلسم وأنسجته. وما دام يوجد توازن جيد بني اخلاليا 
التائي������ة املولعة بالقتال واخلاليا التائية املنظمة 
التي تكون أكثر تسامحا، فإن اجلسم يظل في 

صحة جيدة.
و طوال س������نوات، افت������رض الباحثون أن 
ه������ذا النظام م������ن الضواب������ط والتوازنات قد 
ُأْنِت������َج بالكامل بواس������طة اجلهاز املناعي. إال 
أنه، وف������ي مثال آخر حملدودي������ة قدرتنا على 
التحكم في مصائرنا، فق������د بدأ <مازمانني> 
وآخ������رون بإثب������ات أن وجود جه������از مناعي 
مكتمل وصحي يعتمد على تدخل مستمر من 
البكتيري������ا النافعة. يقول <مازمان������ني>: »إنه أمر ضد املبادئ 
املعروف������ة أن نفكر في أن البكتيريا ميكنها أن جتعل جهازنا 
املناع������ي يعمل بطريقة أفض������ل. إال أن الصورة تتضح جدا 
اآلن: فالق������وة الدافع������ة المتالك اجله������از املناعي خصائصه 

املعروفة هي امليكروبات املتعايشة«.
لقد اكتشف <مازمانني> وفريقه البحثي أن متعضيا ميكرويا 
شائعا اسمه (Bf))6(، يعيش في نحو 70-80 في املئة من البشر، 
يساعد على إبقاء اجلهاز املناعي في حالة توازن، وذلك بتقويته 
لل������ذراع املضاد لاللتهاب ف������ي هذا اجلهاز. ب������دأ هذا البحث 
مبالحظ������ات حول أن الفئران اخلالية من امليكروبات تكون ذات 
مة ضعيفة  أجهزة مناعية قاصرة، إْذ تكون خالياها التائية املُنظِّ
في أداء وظيفتها. وعندما قام الباحثون بتقدمي امليكروب Bf إلى 
الفئران، حدثت اس������تعادة للتوازن بني اخلاليا التائية املستحثة 
لاللتهاب واخلاليا التائية املضادة لاللتهاب، وصارت األجهزة 

املناعية لهذه القوارض تعمل بشكل طبيعي.
كيف يحدث ذلك؟ في بدايات التسعينات من القرن العشرين، 
بدأ الباحثون بتمييز صفات العديد من جزيئات الس������كر التي 

A DELICATE BALANCE )�(
immunology )1(

generalized inflammatory response )2(
regulatory T Cells )3(

pro-inflammatory T Cells )4(
 California Institute of كالت������ك هو اختص������ار ملعهد كاليفورني������ا للتقان������ة :Caltech )5(

.Technology
Bacteroides fragilis )6(

لقد غيرنا متاما 
من ارتباطنا 

بالعالم امليكروبي. 
وهناك ثمن لكي 
ندفعه من جّراء 
نوايانا الطيبة.
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ِقَطُع االندماج النووي املفقودة)�(
على طريق إنتاج طاقة غير محدودة، تواجه جتربة

اختبار االندماج النووي الدولية بعض العقبات العميقة.
<G. برومفيل>

كان الطقس في جنيف باردا ورماديا بسبب الغيوم عندما 
هبطت طائرة س������الح اجلو الرئاسية في الشهر 1985/11. لقد 
حضر الرئيس <رونالد ريگان> ملقابلة <ميخائيل گورباتشوف>، 
الذي كان قد ُعنّي حديثا قائدا لالحتاد الس������وفييتي. وقد كان 
<ري������گان> مقتنعا بأن خط������َر كارثة حرب نووي������ة كبيٌر، وأراد 

خفض ترسانتْي األسلحة املتضخمتني في الدولتني العظميني. 
واعت������رف <گورباتش������وف> كذلك بأن س������باق التس������لح يخنق 

االقتصاد السوفييتي.
وما لب������ث االجتماع اخلاص - وجها لوج������ه - أن تدهور 
عندم������ا ذّكر <ريگان> نظيره <گورباتش������وف> بتاريخ العدوان 
الس������وفييتي. وبدوره هاجم <گورباتش������وف> مبادرة <ريگان> 
للدف������اع االس������تراتيجي والتي متث������ل خطة طموح������ة لتعطيل 
الس������الح النووي املهاجم وهو في اجلو. إال أنه في اخلامسة 
صباحا، وافق الطرفان على بيان مشترك من دون أي تعهدات 
ثابتة. وفي أس������فل البيان - وكأنها حاشية - أضاف كل من 
<ريگان> و<گورباتش������وف> تعهدا رقيقا بتطوير مصدر جديد 

للطاقة »لصالح البشرية جمعاء«.
حركت تلك احلاش������ية مشروعا انطلق اجلدل حوله كأكبر 
مش������روع علمي طموح في القرن احلادي والعش������رين، وهو 
يجمع التقانات التجريبية املعقدة التي ستدعم احلل النهائي 

ألزمة الطاقة التي تعانيها البشرية، وذلك إذا ما سارت األمور 
على ما يرام.

س������يحاول املشـــروع (ITER))1( )وه������و اختصار لألحرف 
 International Thermonuclear Experimental األولى ملش������روع
Reactor( إنتاج طاقة الش������مس على أرض كوكبنا. وس������يولد 

املشروع نحو 500 ميگاواط من الطاقة، التي هي عشرة أمثال 
الطاقة الالزمة لتشغيله باستعمال الهدروجني، العنصر األكثر 
وفرة في الكون. وسيقدم هذا املشروع برهانا على مبدأ تقانة 
ميك������ن أن تقود إلى الت������زود بالطاقة بال حدود لس������د حاجة 
العالم اجلائع إليها. وقد جّند السياسيون من البلدان السبعة 
األعضاء في املشروع - مبا فيها الواليات املتحدة وروسيا - 

أمهم بحماسة للمشاركة في إجناح هذا املشروع.
وال يزال املش������روع ITER)2(، على نف������س حال القمة التي 
ولدته، إذ لم يرق إلى مس������توى التوقعات. فتقديرات التكاليف 
تضاعف������ت، ومن ث������م تضاعفت مرة أخرى، ألن املش������كالت 
الهندسية مت حلها عن طريق حلول بيروقراطية مناسبة. فمثال، 
بدال من جتميع املواد في مكان واحد، يقوم كل من املشاركني 

FUSION,S MISSING PIECES )�(
 International الدولي  التجريبي  النووي  املفاعل احلراري  للمشروع:  األولى  األحروف   )1(

Thermonuclear Experimental Reactor

.eater :2( ُيلفظ باإلنكليزية(

باختصار
تشمل األسباب املعقدة خلف املصاعب األساسية صعوبات 
هندس������ية غير متوقعة ونزاعات بيروقراطي������ة معقدة ناجمة عن 

املشاركة العاملية بني الدول الرئيسية السبع.
يج��ادل املنتق��دون في أن املش������روع ITER أصب��ح عب��ارة ع��ن 
أضغاث أحالم، غرضه الوحيد امتصاص األموال من مش������اريع 
األبح��اث املنتج����������ة للط����اق����������ة النظيف���ة مث���ل ط��اق����������ة ال��ري���اح 

والط��اق���ة ال��شمس��ي��ة.

َيِع������ُد مفاعل االندماج ITER بأن يكون نقطة حتول على طريق 
الطاق������ة النظيفة غير احملدودة. وعندما تعمل هذه اآللة س������تنتج 

عشرة أمثال الطاقة التي ستستهلكها لكي تعمل.
مع جميع اآلمال الواعدة، يعاني املش������روع ITER صعوبات. 
فقد جرت مضاعفة امليزانية بباليني الدوالرات، وإضافة سنوات 
م������ن التأخير عل������ى البرنامج املقرر، ولن يب������دأ املفاعل بتجارب 

إنتاج الطاقة حتى عام 2026 على أقرب تقدير.

املجلد 28 العددان 12/11
نوڤمبر/ ديسمبر 2012
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الس������بعة بإنتاج األجزاء ُفرادًا، ومن ثم يقومون بتركيبها في 
مبنى املش������روع في جنوب فرنسا. وهذه العملية تشبه متاما 
ش������راء الصواميل والبراغي واحلماالت عبر كاتالوج جتميع 
طائرة بوينگ 747 في الفناء اخللفي ملنزلك. فالتقدم باملشروع 
ش������ديد البطء. ومنذ أقل من س������نة، كان املش������روع عبارة عن 
حف������رة عمقها 56 قدما ف������ي األرض. ولم متأل إال مؤخرا مبا 
 .concrete يق������ارب أربعة ماليني ق������دم مكعب من اخلرســــانة
وفجأة تأجل موعد تش������غيل املشروع من عام 2016 إلى عام 
2018، ث������م إل������ى أواخر عام 2020. ولن جت������رى أولى جتارب 

إنتاج طاقة حقيقة قبل ع������ام 2026 - أي بعد نحو عقدين من 
بدء تشييد املشروع.

وليس املشروع ITER إال مجرد بداية لهذا املصدر اجلديد 
املفت������رض للطاقة. وحتى في حال جناحه، هناك جيل آخر من 
مفاعالت االختبار س������تتبعه. ولن تب������دأ البلديات احمللية ببناء 
محطات االندماج لتزويد الش������بكات العامة بالطاقة إال بعد أن 
تأخذ مفاعالت االختبار مجراها حتى النهاية. وُيعدُّ املشروع 

اخلطوة األولى في مشروع سيمتد عقودا إن لم تكن قرونا.
ويجادل الداعمون للمشروع ITER بأنه األمل الوحيد لتلبية 
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حاجة العالم التي ال ترتوي إلى الطاقة. ولكن مع أنهم أجبروا 
على إعادة معايرة توقعاتهم الطوباوية)1(، فإن املشروع اليوم 
 institutional يبدو أنه مدفوع بق������وة العطالة)2( املؤسســـاتية
inertia. فمن األس������هل لكل حكومة مش������اركة أن حتافظ على 

املنهج نفس������ه م������ن أن تكون املنبوذ الوحيد املنس������حب باكرا. 
وبذلك ميتل������ك النقاد ذخيرة أكبر ليصبوا جام نقدهم عند كل 
تأخير وعند كل طلب لتكاليف إضافية. فهم يقولون إن املشروع 
ITER ه������در هائل للمال الالزم بإحلاح في مجاالت أخرى من 

أبحاث الطاقة. ولكن كال اجلانبني متفق على أنه من األفضل 
أن يكلل املشروع بالنجاح التام عند االنتهاء منه كليا.

حصر الشمس في زجاجة)�(
م������ن الناحية النظري������ة، ُيعّد االندماج مص������درا مثاليا 
للطاقة. فهو يعتمد على ش������يء واحد ف������ي الفيزياء يعرفه 
اجلميع، وهو أن الطاقة تس������اوي الكتل������ة مضروبة مبربع 
سرعة الضوء )E = mc2(. ومبا أن سرعة الضوء كبيرة جدا، 
ف������إن )E = mc2( تقتضي أن مقدارا صغي������را جدا من الكتلة 

ميكن أن يولد كمية هائلة من الطاقة.
وتس������تغّل جميع التفاعالت النووية ه������ذا القانون الكوني 
األساسي. ففي حالة محطات الطاقة النووية العادية، تنشطر 
نوى اليورانيوم الثقيلة إلى جزأين لتولد عناصر أخف. وأثناء 
هذا االنشطار، يتحّول جزء صغير من كتلة اليورانيوم مباشرة 
إل������ى طاقة. وه������ذا ما يحدث في االندم������اج، ولكن في االجتاه 
املعاك������س. إذ عندما تندمج نوات������ان خفيفتان مثل الهدروجني 
يتولد أيون الهيليوم)3( الذي يزن أقل بقليل من مجموع وزن 
أبويه. فلكل وحدة كتلة، يس������تطيع وق������ود االندماج إطالق ما 
يقارب ثالثة أضعاف الطاقة التي يولدها انشطار اليورانيوم. 
واألهم من ذلك، فإن الهدروجني أكثر وفرة بكثير من اليورانيوم، 

ونفايات االندماج - التي هي الهيليوم - ليست مشعة.
يقول <S-G. لي> ]وهو عالم من كوريا اجلنوبية كان قد كّرس 
سنوات من عمره في مناقشات املشروع ITER[: »إن االندماج 

شيء مغٍر«، ويضيف قائال: »إن العمل في مشروع الطاقة هذا 
أش������به بأناس في العصور الوسطى يبحثون عن طرق لتصنيع 

الذهب، فاالندماج هو الكأس املقدس ألبحاث الطاقة.«
و<لي> مؤمن عتيد بالطاق������ة االندماجية. ففي عام 1980 
وصل إلى جامعة ش������يكاغو كطالب دراس������ات عليا لدراسة 
نظرية احلقل الكمومـــي)4(، إحدى أصعب أركان الفيزياء، 
إال أن أمري������كا غّي������رت تفكيره. يقول <ل������ي>: »في الواليات 
املتحدة املال هو كل شيء. ونظرية احلقل الكمومي ال تقدم 
س������وى ثروة فكرية.« وقد أخذ يبحث عن شيء أكثر تطبيقا 
ليقوم بدراسته. واستقر رأيه على دراسة مسألة االندماج. 
وف������ي هذا الصدد يقول: »إنها مس������ألة صعب������ة جدا علميا 
وهندسيا أيضا،« ولكنه إذا جنح حلُّ هذه املسألة، فسيكون 
الربح هائال، حيث ستتوفر الطاقة على نطاق واسع وبسعر 
زهيد، وس������يفقد الوقود األحفوري أهميته، وسيشهد العالم 

حتوالت شاملة.
افت������ن عدد كبير من العلماء - مثل <لي> - باالندماج ألكثر 
من نصف قرن. بل وكثير منهم وعد بقرب حتققه. ومع أن بعض 
هؤالء الباحثني كانوا دجالني، إال أن غالبيتهم كانت على خطأ. 

فتحقيق االندماج مسألة صعبة، والطبيعة ال تفي بوعودها.
وهنا يكمن لب التحدي: ألن أيونات الهدروجني تتنافر فيما 
بينه������ا، فعلى العلماء ضرب بعضها ببعض بعنف كي تندمج. 
فاس������تراتيجية املشروع ITER هي القيام بتسخني الهدروجني 
داخل قفص مغنطيس������ي. ومنوذج القفص املغنطيس������ي الذي 
يس������تعمل ف������ي املش������روع يس������مى توكامـــاك tokamak، وهو 
عبارة عن دائرة معدنية مجوفة ومطوقة بوش������ائع تولد حقوال 
 magnetic cuffs مغنطيسية. وحتش������ر األصفاد املغنطيســـية
البالزما املش������حونة، املؤلفة من أيونات الهدروجني، وتسخنها 
إل������ى مئات املاليني من درجات احلرارة التي ال تصمد أمامها 

أية مادة صلبة.
في السبعينات من القرن املاضي، بدت التوكاماكات واعدة 
لدرج������ة أن بع������ض الباحثني توقع أنه باإلم������كان بناء محطات 
نووية اندماجية لتوليد الطاق������ة الكهربائية مع حلول منتصف 
التسعينات من القرن املذكور. وكان التحدي الوحيد هو زيادة 
حجم مفاعالت أبحاث االندماج إلى القدر املناس������ب؛ إذ على 
العم������وم: كلما كبر التوكاماك ارتفع������ت درجة حرارة البالزما 

التي تزيد بدورها كفاءة االندماج.

BOTTLED SUN )�(
utopian )1(

)2( أو القصور الذاتي.
helium ions )3(

quantum field theory )4(

Geoff Brumfiel
هو من طاقم مراسلي مجلة نيتشر Nature في لندن، حيث يقوم بتغطية املشروع 

ITER منذ أكثر من عقد.

املؤلف
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ذرات معتدل������ة إل������ى القلـــب the core لتس������خينه، إضافة إلى 
التس������خني بالهوائيات املتط������ورة التي تق������وم بعمل املوجات 
َل في املش������روع  امليكرويـــة microwaves للبالزمات. لقد ُفضِّ
ITER اس������تعمال الديتيريوم والتريتيوم - نظيرْي الهدروجني 

اللذين يندمجان في درجات حرارة وضغط أخفض من درجة 
اندماج ذرتي الهدروجني العادي. فالديتيريوم شائع نسبيا - 
نقطة م������ن ماء احمليط حتتوي على ع������دة تريليونات من ذرات 
الديتيريوم - إال أن التريتيوم نادر وناش������ط إش������عاعيا وغالي 

فالبالزما  املصاع������ب.  ظه������رت  وهنا 
ُموصلـــة conduct للكهرب������اء، وميكن أن 
تعاني بسبب التيارات املتولدة فيها ذاتيا، 
الشيء الذي يجعلها تقاوم وتتلوى. وهذه 
االضطراب������ات املث������ارة ميك������ن أن تنتزع 
البالزما وتخرجها من قفصها املغنطيسي 
مطلق������ة إياها باجتاه ج������دار اآللة. ولرفع 
درج������ة ح������رارة البالزما يترتب توس������عة 
التوكاماك لفسح املجال الستيعابها، وهذا 
يتطلب حقوال مغنطيسية أقوى لتمسكها. 
وهذا يعني أنه كلما كبر مجال االستيعاب 
وازدادت قوة احلقول املغنطيسية، تطّلب 
ذلك تيارات كهربائية أعلى في الوش������ائع 
النحاس������ية الكعكية الش������كل. والتيارات 
الكهربائي������ة األعل������ى تتطل������ب طاقة أكبر. 
وبعبارة بس������يطة: كلما كبرْت اآللة وزادت 
قدرته������ا زاد اس������تهالكها للطاقة الالزمة 

لإلمساك بكافة املكونات.
فهذه العملية تعن������ي أن التوكاماكات 
التقليدية ل������ن تنتج أبدا طاق������ة أكثر ما 
تس������تهلك. وقد اس������تهدى <لي> وآخرون 
إلى حل واحد فقط: أال وهو املوصالت)1( 
الفائقـــة superconductors التي هي مواد 
خاصة تس������تطيع مترير تيارات كهربائية 
بالغ������ة العلو من دون مقاومة عند درجات 
حرارة منخفضة جدا. فإذا كانت املغانط 
الكهربائية للتوكاماك من موصالت فائقة، 
فيمكن عندئذ ض������خ التوكاماكات بالتيار 
الكهربائ������ي لتعمل بال حدود. وبذلك حتّل 

مش������كلة الطاقة، وإن لم يكن هذا احلل رخيصا. فاملوصالت 
الفائق������ة هي من مواد نادرة وغالي������ة الثمن، ولكي تعمل يجب 
إبقاؤها بشكل دائم مبردة بالهيليوم السائل عند أربع درجات 

كلڤن فوق الصفر املطلق.
لقد كان واضحا منذ عام 1985 أنه ليس في مقدور روسيا 
وال أمريكا بناء توكاماك باحلجم الكافي إلنتاج طاقة صافية. 
فمنذ بدأ املش������روع ITER رس������ميا، كان مشروعا مشتركا ما 
بني الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد الس������وفييتي واليابان 
وأوروبا. وكان التصميم الهندس������ي ضخما جدا ويس������تخدم 
أح������دث التقانات املعروفة في حين������ه. فإضافة إلى املوصالت 
الفائقة، ُأْدِخلْت في املش������روع مسرعاٌت متطورٌة إلطالق حزم 

حتديات البناء

Fusion,s Global Bazaar )�(
)1( أو النواقل

سوق خيرية )بازار( عاملية لالندماج النووي)�(
اشتركت ست دول مع االحتاد األوروبي لبناء املفاعل ITER، وهو أكبر مفاعل اندماج جتريبي 
عاملي. وتعهدت كل من الدول األعضاء املشاركة في املشروع بتأمني أجزاء مهمة منه عن طريق 
التعاقد مع مصانعها الوطنية لتصنيع التجهيزات املطلوبة. وهذا يعني أن وش������ائع موصلة 
فائق������ة superconducting coil قـــد توّرد مـــن اليابان أو الصني أو روســـيا. ويجب على العلماء 
الذين يشـــّيدون املفاعل ITER التأكد من أن هذه القطع جميعها تعمل معا بدقة فائقة في بيئة 

عمل مفرطة القساوة إلى حد بعيد.

االحتاد
األوروبي

املساهمات النسبية في تكاليف البناء واملقدرة بنحو 20 بليون دوالر أمريكي

45.5%

الواليات 
املتحدة

9.1%

اليابان

9.1%

روسيا

9.1%

الصني

9.1%

الهند

9.1%

كوريا 
اجلنوبية

9.1%

َمْن يبني ماذا:

الوشيعة املركزية 

وعاء اخلالء

تسخني احلزمة النيترونية

تسخني بالتردد الراديوي

بطانات

محّول

وشائع فائقة املوصلية 

أربطة من اخلرسانة املسلحة

● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ● ●

●
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رت بداية بخمسة باليني  الثمن. أما تكاليف تش������ييد البناء فُقدِّ
دوالر أمريكي، ولكن بحلول منتصف التس������عينات من القرن 
املاضي تضاعفت التكلفة نتيجة دراس������ة مس������تفيضة ودقيقة 
حلسابات تكلفة تعقيدات اآللة. وفي عام 1998 تخلت الواليات 

املتحدة عن املشروع الرتفاع التكلفة كسبب رئيسي.
وبعد ذلك بزمن قصير ساَرَع فريق صغير متفان للمحافظة 
على اس������تمرار املش������روع إلى إعادة تصميمه بنصف احلجم 
ونصف التكلفة. ويعترف <G. جانشيتز> ]أحد كبار العلماء في 
املشروع والعضو في فريق إعادة التصميم األساسي[ قائال: 

»ولكن بسبب سرعة إجناز التصميم في مدة محدودة، ُنسيْت 
لس������وء احلظ، بعض األش������ياء«. فقد تنازعت الدول األعضاء 
جميعا على األجزاء الكبي������رة لصنع اآللة ولم يجِر قطُّ حتديد 
اجلهة التي س������تقوم بصناعة األش������ياء الصغيرة، كالوصالت 
وروابط الدوائر املطبوعة. ويقول <جانشيتز>: »لقد كانت هناك 
فجوات بني جزأين رئيس������يني ولم يجِر توصيفهما حقا في أي 

مرحلة من مراحل شراء األجزاء.«
 ،ITER لقد كانت تلك النواقص البالء الذي أصاب املشروع
ألن اآللة لم تكن في احلقيقة من تصنيع مؤسس������ة املش������روع 
ITER ذاتها. فالدول املؤسس������ة، مثل روسيا واليابان، أرادت 

أن تذهب استثماراتها في املشروع ITER إلى العلماء العاملني 
ف������ي املختبرات احلكومية في دولهم، في حني أن املش������اركني 
اجلدد مثل الهن������د والصني أرادوا من������ح صناعاتهم احلديثة 

أساس صلب: سيوضع املفاعل على 493 عمودا تنتهي رؤوسها بالفوالذ 
واملطاط لتحمل هيكل املفاعل الذي يزن 000 400 طن تقريبا، ولتعزله عن 

االهتزازات الزلزالية.
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ROAD TO POWER )�(

التط������ور فرصة لتعلم تقانات متقدمة جديدة. وبذلك أس������همت 
الدول األعضاء ببناء وحدات متكاملة للمش������روع )إلى جانب 
مساهمة مالية صغيرة للمؤسسة املركزية(. أما الكبالت الفائقة 
 Hitachi املوصلية ملغانط املشروع فستصل من شركة هيتاشي
اليابانية، كما سترد أيضا من شركة تقانات املوصالت الفائقة 
 Western Superconducting Technologies Company الغربي������ة 
في الصني ومن معهد إفرمي������وڤ العلمي ألبحاث التجهيزات 
 Efremov Scientific Research Institute of الفيزيائية الكهربائية
Electrophysical Apparatus في روس������يا. وسُيبنى وعاء اخلالء 

العم������الق لآللة في أوروبا والهند وكوريا اجلنوبية وروس������يا. 
أما نظم التس������خني، فستأتي عن طريق أوروبا واليابان والهند 
والواليات املتحدة التي أعادت مشاركتها في املشروع في عام 
 ITER 2003. ويترتب على اإلدارة املركزية ملؤسس������ة املشروع

تس������لم تلك األجزاء وبي������ان النواقص فيها ثم ضم األجزاء مع 
بعضها في أكثر التجارب تعقيدا في التاريخ.

ويصب������ح التحدي جليا داخل قصر من قصور العصور 
الوس������طى مطل على نهر دوران������س Durance على اجلانب 
اآلخر من الطريق السريع الثنائي املمر من املركز الرئيسي 
املؤق������ت إلدارة املش������روع ITER. فهن������اك يجتم������ع أعضاء 
املش������روع داخل غرفة اجتماعات معدة خصيصا و مكتظة 
بالشاشات املس������طحة واملايكروفونات. واليحبذ املجتمعون 
دخول املراسلني أثناء املناقش������ات، إال أنه خالل استراحة 
قصي������رة لتناول القه������وة أخبرني <لي> ب������أن أزمة صغيرة 
تكشفت خلف األبواب املغلقة، »فقد اعتقد الهنود بأن أنبوبا 
يج������ب أن ينتهي هنا وآخرون اعتق������دوا أنه يجب أن ينتهي 
هناك«، مشيرا إلى طرفي الغرفة املتقابلني باستخدام قطعة 
كيك الش������وكوال الت������ي تناولها من طاول������ة املعجنات أمامه. 
واحلل الواضح، ورمبا املرض������ي للطرفني، هو التالقي في 
منتص������ف الطريق، إال أن هذا غير مكن تقنيا؛ لذلك رفعنا 

املوضوع إلى املدير العام«.
وحتى ع������ام 2010، كان املدير العام دبلوماس������يا يابانيا 
ناعسا soporific اسمه <K. إيكيدا>. فعندما تصاعد هذا النوع 
من املصاعب تقدم <إيكيدا> باستقالته من منصبه بضغط من 
مجلس املشروع ITER واستبدل ب�ه <O. موتوجيما>، وهو خبير 
وباح������ث في االندماج وتوحي طبيعت������ه الهادئة بفكرة خاطئة 
عن حقيقة ش������خصيته احلادة واملستبدة، بحسب تسريبات 
م������ن الداخل. لقد اجتمع <موتوجيم������ا> ونوابه - وهم خبراء 
في البرامج األمريكية واألوروبية - مع الهنود حلل املش������كلة 
وَعَقَد اتفاقا في غرفة كانت ُتس������تخَدم إس������طبال في السابق 
بجانب غرف���ة االجتم��اع���ات. وبينم��ا ك��ان الف���ري��ق يس������اوم، 

ج�ل������س <H. تِونَدر> ]وكان 
املستشاريني  كبير  حينها 
القانونيني في املش������روع، 
املؤسس������ة  ترك  وبعده������ا 
لينض������م إل������ى املجموع������ة 
 European األوروب��ي�����������ة 
Commission[ في احلديقة 

وأش������عل لفافة تبغ. سألته 
فيما ل������و كان من املنطقي 
أكثر أن يجبر <موتوجيما> 
بس������لطته كل دول������ة عل������ى 
املس������اهمة مبا يحتاجه من 
<تِونَدر>  أجابن������ي  القطع، 
وه������و ميي������ل في كرس������يه 
إل������ى اخلل������ف: »س������يكون 
متاما جلميع  مهين������ا  ذلك 
العالقات التي حتاول أن تعززها«. وفي نهاية األمر، ستكتمل 
كافة أجزاء املش������روع بإرادة األعضاء في املش������اركة، وليس 

بسلطات املدير العام للمشروع.

الطريق إلى الطاقة)�(
وخالل امت������داد املفاوضات، تضاعفت تكاليف املش������روع 
ITER م������رة أخرى إلى نحو 20 بلي������ون دوالر أمريكي، مع أنه 

ال ميكن معرفة التكلفة الفعلية مطلقا بس������بب الطريقة املجتزأة 
التي يجري على أساسها بناء املشروع، وكذلك بسبب تأخير 

تاريخ انتهاء البناء لسنتني أخريني.
وارتفاع األس������عار إلى أرقام قياسية والتأخيرات املتزايدة 
قد س������ّعرْت املعارضة ضد التوكاماك العمالق، وبخاصة في 
أوروب������ا التي تزود املش������روع بقرابة 45% م������ن تكاليف بنائه. 
ويق������ول <M. راكيت> ]مستش������ار الطاقة حل������زب اخلضر في 
البرمل������ان األوروب������ي[: »إذا كن������ا نحن نريد بح������ق إنفاق املال 
للحف������اظ على املناخ واحلصول على االس������تقاللية في الطاقة، 
فمن الواضح بأن هذه التجرب������ة ضرب من احلماقة«. ويعمل 
االحتاد األوروبي حاليا على تأم������ني موازنة قدرها 2,7 بليون 
ي������ورو املطلوبة إلمتام بناء املش������روع ITER بحلول عام 2020. 
ويخش������ى حزب اخلضر - وهو اخلصم الرئيسي للمشروع 
في أوروبا - أن تكون تلك املوازنة على حس������اب مخصصات 

الطاقات املتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
أم���ا في الوالي���ات املتح��دة التي ستس������هم بنس������بة %9 

سارع فريق صغير 
متفان للمحافظة على 

استمرار املشروع 
إلى إعادة تصميمه 

بنصف احلجم 
ونصف التكلفة. 

ولكن لسوء احلظ - 
وبسبب “املدة 

احملدودة إلنهاء 
التصميم - ُنِسَيْت 

بعض األشياء.”
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فقط م���ن التك��لف����ة، ف����إن املع���ارض���ة أكث���ر صمت��ا. يق���ول 
<T. كوشران> ]أحد أعضاء احلملة ضد الطاقة النووية في 

 Natural Resources مجلس الدفاع عن املص������ادر الطبيعية
Defense Council[: »إن املشروع ITER غير مهدد، بل هو 

مجرد هدر للمال«. ويؤكد أن������ه يفضل تكريس طاقاته في 
محارب������ة برامج األبحاث النووية األخرى التي تولد نفايات 
طويلة األمد أو التي تنش������ر تقانة األس������لحة النووية. وعلى 
نحو ماثل، يبدو أن الكونگرس األمريكي غير مبال بشأن 
هذا البرنامج. فيقول <S. دين> ]رئيس احتاد زمالء القدرة 
االندماجية Fusion Power Associates - املدافع عن تطوير 
الطاق������ة االندماجية[: »كل ما أس������تطيع قول������ه إنه ال يوجد 
اآلن أي حترك لوقف هذا املش������روع«. ولكن هذا ميكن أن 
يتغير. فاملوازنة التي قدمه������ا الرئيس <باراك أوباما> هذا 
الع������ام (2012) اعتمدت زيادة كبيرة في نفقات املش������روع 
ITER على حساب خفض كبير في نفقات أبحاث االندماج 

الوطنية. ومع ذلك فإن مبلغ 150 مليون دوالر أمريكي التي 
سيتس������لمها املش������روع هو أقل مبقدار %25 من املساهمة 

املقررة للواليات املتحدة.
وتواج������ه ال������دول األخرى مصاع������ب جت������اه تعهداتها 
للمشروع. فقد كافحت الهند ملنح العقود ملؤسساتها. وقد 
حط������م الزلزال الهائل في الش������هر 2011/3 قبالة الش������اطئ 
الياباني منشآت أساس������ية هناك. ويقول <V. ڤالسنكوڤ> 
]العضو في البعثة الروس������ية[: »لكل بلد أس������بابه اخلاصة 
في التأخير«. إال أنه أس������رع قائال إن روس������يا سائرة في 

التزاماتها حسب ما هو مقرر.
س������يبرهن املشروع ITER على ما إذا كان االندماج مكن 
التحقي������ق، ولكنه لن يبرهن على م������ا إذا كان قابال للتطبيقات 
التجارية. فهناك أسباب كافية للتفكير في أنه لن يكون كذلك. 
وكبداية، إن اإلش������عاع الناجت من االندماج س������يكون ش������ديدا 
جدا، وس������يخرب املواد العادية مثل الفوالذ. وستضطر محطة 
الطاقة النووية االندماجية إلى إدخال بعض املواد التي لم يجر 
بعد تطويرها والتي ميكنها أن تصمد لس������نوات أمام الرشق 
البالزمي - وإال س������يلزم إيقاف املفاعل باس������تمرار للصيانة. 
فهناك مشكلة وقود التريتيوم الذي يجب أن يحّضر في املوقع، 

رمبا باستعمال إشعاعات املفاعل نفسه.
وميكن القول إن أكبر عقبة أمام بناء مفاعل وفق املشروع 
ITER ه������ي التعقيدات الهائلة لهذه اآللة. فكل نظم التس������خني 

اخلاصة واألجزاء املصنعة خصيصا ال غبار عليها ألغراض 
التجرب������ة، إال أن محطة الطاقة س������تحتاج إل������ى أن تكون أكثر 
بس������اطة. يقول <S. كاولي> ]املدير التنفيذي في سلطة الطاقة 

الذري������ة البريطانية[: »الميكنك تخيل إنتاج طاقة بآلة وهي دون 
توق������ف تقرع األجراس وتطلق صف������ارات اإلنذار«. يجب بناء 
جي������ل آخر من املفاع������الت التجريبية الباهظ������ة الثمن قبل أن 
تدخل طاقة االندماج في الشبكة العامة للكهرباء. وبالنظر إلى 
التطور البطيء للمشروع ITER، لن يكون أي ما ذكر جاهزا 

لالستخدام قبل منتصف هذا القرن.
وعل������ى الرغ������م من هذه النكس������ات وأن مس������تقبل طاقة 
االندم������اج غام������ض ككل، فإن������ه يصعب أن جتد ش������خصا 
على معرفة باملش������روع ITER ويعتق������د بأنه لن يتم بناء هذه 
اآللة. وأحد أس������باب ذلك، هو الضغط املمارس من األقران 
املش������اركني في املشروع. يقول <كوش������ران>: »الفرنسيون 
مشاركون في املشروع ولن يتراجعوا ألن الواليات املتحدة 
مش������اركة في املش������روع ولن تتراجع«. ويالحظ <توِنَدر> أن 
هناك رؤية سياس������ية بالنس������بة إلى الدول املشاركة - وثمة 
غرامات كبيرة على االنسحاب منه مبكرا - وهذا أمر يخدم 

استمرارية املشروع.
وعلى الرغم من تلك األسباب املشروعة، ولو أنها متشائمة، 
لعدم االس������تمرار بهذا املش������روع، إال أن الكثير من العلماء 
يؤمنون حقيقة بأن االندماج هو األمل األوحد لتلبية متطلبات 
العالم من الطاقة. ويقول <R. أورباخ> ]كبير العلماء في وزارة 
الطاقة عندما انضمت الواليات املتحدة ثانية إلى املشروع[: 
»لقد كنت أخش������ى على طاقة العالم املس������تقبلية، وال علم لي 
من أين س������تأتي.« ويضيف قائال: »إن طاقة االندماج خالية 
من غاز ثنائي أكس������يد الكربون وغير محدودة في األساس، 
وليس لها تأثير ف������ي البيئة. فهل لك باإلتيان ببديل ماثل؟« 
إن معظ������م علماء االندماج يعتق������دون أن أزمة بيئية البد من 
وقوعها على أي حال. وإلى أن يحدث ذلك، ستكون البشرية 
قد تعلمت درس������ا يكون عبرة لها، وهو أنه »من األفضل لنا 
أن منتلك مجموعة تقانات لتكون جاهزة لالس������تخدام«، على 
حّد قول <كاولي> محذرا. ويس������تمر االعتقاد أن املش������روع 
سينجح، ألنه يجب أن ينجح.                           <
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متتد من س������طح خلية امليكروب Bf – وبواس������طتها يس������تطيع 
اجلهاز املناعي أن يتعرف وجود هذا امليكروب. وفي عام 2005 
أوضح <مازمانني> وزمالؤه أن أح������د هذه اجلزيئات، وُيعرف 
باسم الســـكر A)1(، يعمل على حتفيز إنضاج اجلهاز املناعي. 
وبعد ذلك، أظهر مختبر <مازمانني> أن السكر العديد A يعمل 
على إعطاء إش������ارة للجهاز املناعي لكي يقوم بصنع املزيد من 
اخلالي������ا التائية املنظم������ة، التي تقوم بدوره������ا بإخبار اخلاليا 
التائية املس������تحثة لاللتهاب بأن تترك امليكروب وش������أنه. ولذا 
 A التي تفتقد إلى الس������كر العديد Bf فإن س������الالت امليكروب
ال ميكنه�������ا البق�اء حي��ة في البطانة املخاطية)2( لألمعاء، حيث 

ِرضا. يقوم اجلهاز املناعي مبهاجمة امليكروب كما لو كان ُمْ
في عام 2011 قام <مازمانني> وزمالؤه بنش������ر دراس������ة 
في مجل������ة س������اينس Science بينوا فيها تفاصيل املس������ار 
اجلزيئ������ي امل������ؤدي إلى ه������ذا التأثير كام������ال – وكانت تلك 
ُ مس������ار جزيئّي لعالقـــة نفع تبادليـــة)3( بني  أول م������رة ُيَبنيَّ
ميكروب وكائن ثديّي. يقول <مازمانني>: »يستطيع امليكروب 
Bf أن ميدن������ا بتأثي������ر نافع جدا، ال يق������وم الدنا اخلاص بنا 
بإمدادنا به، وذلك لس������بب ما. بس������لوك سبل عديدة، يختار 
امليكروب جهازنا املناعي – بل يقتحمه«. ولكن، على خالف 
امليكروبات املمرضة، فإن هذا االقتحام)4( ال يثبط أو يخفض 
من أداء جهازنا املناعي، لكنه يساعده على القيام بوظيفته. 
وق������د يكون مليكروبات أخرى تأثيرات مش������ابهة في اجلهاز 
املناع������ي، وذلك كما يذكر <مازمانني> بقوله: »هذا هو املثال 

األول فقط. وهناك، بال شك، أمثلة أخرى سوف تأتي«.
ويا لألس������ف، فامليكروب Bf يختفي حالي������ا مثل امليكروب 
هليكوبكتر پيلوري بس������بب التغيرات في نظام املعيش������ة خالل 
الق������رن الفائت. يقول <مازمانني>: »م������ا فعلناه كمجتمع خالل 
فترة قصيرة، أدى إلى تغير ارتباطنا بالعالم امليكروبي متاما. 
وبقيامن������ا مبجهودات إلبعادنا عن العوامل املس������ببة لإلصابة 
املرضية، فإننا قد نك������ون غيرنا أيضا من ارتباطنا بالكائنات 

النافعة. فهنالك ثمن يجب دفعه لقاء نوايانا الطيبة«.
في حالة امليكروب Bf، فإن الثمن رمبا يكون زيادة ملحوظة 
في حاالت اإلصابة باضطرابات املناعة الذاتية)5(. فمن دون 
قيام السكر العديد A بإعطاء إشارة للجهاز املناعي لكي ينتج 
مة، فإن اخلاليا التائية املولعة  املزيد من اخلالي������ا التائية املُنظِّ
بالقتال تبدأ مبهاجمة كل شيء في مرمى البصر – مبا في ذلك 
أنسجة اجلس������م ذاتها. ويؤكد <مازمانني> أن ما حدث أخيرا 
من زيادة معدالت اإلصاب������ة باضطرابات املناعة الذاتية، مثل 
مرض كرون)6(، والداء السكري من النوع األول)7(، والتصلب 
املتعـــدد)8( علما بأن هذه تقدر بس������بع أو ثماني مرات، مرتبط 

بانخفاض أعداد امليكروبات النافعة. يقول <مازمانني>: »جميع 
هذه األمراض لها مكون جيني وآخر بيئي. وأعتقد أن املكون 
البيئ������ي له عالقة بالبنية امليكروبية وما يحدث فيها من تغيرات 
لها تأثير في جهازنا املناعي.« إن التغير في امليكروبات، الذي 
يحدث م������ع التغيرات في الطريقة التي نعيش بها – ويتضمن 
ذل������ك االنخفاض في أعداد امليكروب Bf وغيره من امليكروبات 
املض������ادة لاللتهاب������ات – يؤدي إلى نقص ف������ي تطور اخلاليا 
مة. وفي البشر الذين لديهم حساسية جينية، فإن  التائية املُنظِّ
هذا التغير ق������د يؤدي إلى اضطرابات املناعة الذاتية، وغيرها 

من األمراض.
وعلى األقل، فهذه هي الفرضية اآلن. فعند هذه املرحلة 
م������ن البحث، جن������د أن العالق������ات بني انخف������اض اإلصابة 
بامليكروبات في اإلنس������ان وزيادة معدالت األمراض املناعية 
هي فقط مجرد ترابطات correlations. وكما هو احلال في 
قضية البدانة، فإن فصل السبب عن التأثير الناجت قد يكون 
أمرا صعبا. فإما أن َفْقد امليكروبات الداخلية باإلنسان أدى 
إلى ارتفاع هائل ملعدالت أمراض املناعة الذاتية والبدانة أو 
أن املستويات املرتفعة من اضطرابات املناعة الذاتية والبدانة 
قد أوجدت مناخ������ا غير موات لهذه امليكروبات األصلية في 
اإلنسان. ولدى <مازمانني> قناعة بأن الفرضية األولى هي 
الصحيحة - أي إن التغيرات في البنية امليكروبية تش������ارك 
بق������در ملحوظ في املعدالت املتزاي������دة حلدوث االضطرابات 
املناعي������ة. ولكن »يظل علينا، نح������ن العلماء، عبء إثبات ذلك 
بأن نأخذ هذه الترابطات ونثبت أن هناك سببا وأثرا ناجتا 
منه وذلك بف������ك األلغاز املتعلقة باآللي������ات الكامنة وراء تلك 
الترابط������ات«، وذل������ك كما يقول <مازمان������ني> الذي يضيف: 

»وهذا ما سنقوم به مستقبال«.                             <
polysaccharide A )1(

mucosal lining )2(
mutualism )3(

hijack )4(
autoimmune disorders )5(

Crohn
,
s disease )6(

type1 diabetes )7(
multiple sclerosis )8(
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العقل املُبتهج)�(
إن فهما معاصرا لآللية التي ُيولِّد بها الدماغ شعورنا باملتعة قد يقود إلى

حتسني طرق عالج اإلدمان واالكتئاب، بل وحتى إلى نشوء علم جديد للسعادة.
<L .M. كرينگلباخ> - <C .K. بيريدج>

في خمسينات القرن العش������رين وفي جامعة تولني، باشر 
الطبيب النفس������ي <R. هيث> عمله في برنامج مثير للجدل يقوم 
عل������ى زرع أقطاب كهربائية جراحيا ف������ي أدمغة مرضى أّكد 
التشخيص النهائي إصابتهم بالصرع أو االكتئاب أو الفصام 
أو غيرها من احلاالت العصبية املس������تعصية. وهذا البرنامج 
كان يهدف في مرحلت������ه األولى إلى حتديد املواقع البيولوجية 

لتلك األمراض وتنبيهها اصطناعيا، أمال بالشفاء منها.
وبحس������ب ما أدلى به <هيث> كانت النتائج مدهشة للغاية، 
حيث أصب������ح املرضى املصابون باجلامود catatonic ش������به 
الكام������ل، وامليؤوس من حالتهم، قادرين ليس على االبتس������ام 
فق������ط، بل حتى على الضحك. غير أن التحس������ن املذكور كان 
قصير األمد، فاألعراض س������رعان ما عادت للظهور من جديد 

بعد إيقاف التنبيه.
وإلطالة أمد املفعول العالجي قام <هيث> بتزويد مجموعة 
من املرضى بأزرار ميكنهم الضغط عليها كلما شعروا بحاجة 
ملحة إل������ى ذلك. وقد الحظ <هي������ث> أن بعض أولئك املرضى 
يضغط������ون عل������ى األزرار بتوات������ر كبي������ر، وأن أحدهم - وهو 
مريض لوط������ي يبلغ من العمر 24 عاما ويتلقى العالج ملعاناته 
من االكتئاب واملثلية اجلنس������ية - كان مهووسا بالضغط على 
زر التنبيه، حي������ث وصل عدد التنبيهات التي أطلقها إلى نحو 
1500 تنبيه على مدار الس������اعات الثالث املخصصة للجلس������ة 

العالجية الواح������دة. وكما أفاد <هيث> ف������إن التنبيه القهري، 
الذي كان هذا الش������خص )املريض B-19( يلحقه بنفسه، كان 
يوّلد لديه خليطا من مشاعر املتعة واليقظة والرضا، ومشاعر 
املتعة هذه هي ما دفعه أيضا إلى االحتجاج بشدة على انتهاء 

اجللسة العالجية.
لقد أس������همت تلك التجارب في الكش������ف عن مجموعة من 
البنـــى structures الت������ي ميكن أن نطلق عليها في املس������تقبل 
مصطلح مركز املتعة pleasure center في الدماغ. كما متخضت 
عنها، في مجال العلم ومجال الثقافة العامة على حد س������واء، 
حركة ترمي إلى حتسني فهمنا لألرضية البيولوجية التي تقوم 
عليها مش������اعر املتعة. وفي سياق مواصلة استقصاء املناطق 
الدماغي������ة التي حدد معامله������ا <هيث> وغيره، تس������نى لعلماء 
البيولوجيا العصبية في الس������نوات الثالثني الالحقة الكشف 
عن هوية املواد الكيميائية التي تستقبلها وترسلها تلك املناطق 
وتقوم بنشر األنباء السارة من خاللها. وهكذا، فقد بدأ الناس 
يتخيلون عوالم جديدة رائعة قد تتحقق السعادة الفورية فيها 

عبر تنبيه هذه املراكز.
بيد أن اكتشاف مركز املتعة املفترض في الدماغ لم ُيحدث 
أي انعطافات في طرق معاجلة األمراض النفس������ية، بل حتى 
لعله قد ضلل العلماء في تفكيرهم وجعلهم يتوهمون بأنهم قد 

THE JOYFUL MIND )�(

باختصار
تتلق������ى مراكز الدماغ العليا معلومات م������ن دارات املتعة واملكافأة 
آنفة الذكر، فتترجمها إلى إحس������اس شعوري بالوهج الدافىء الذي 

يرتبط باملتعة في أذهاننا.
إن فك االرتباط بني ُنظم الدماغ املوّلدة للرغبة، وتلك املوّلدة للولع، 
قد يكون مس������ؤوال عن نشوء الس������لوك اإلدماني، وكذلك مدخال إلى 

إيجاد طرق عالجية جديدة.

كش������فت أبحاث جديدة ع������ن وجود بؤر معينة ف������ي الدماغ يؤدي 
تنبيهها إلى تعزيز األحاسيس باملتعة.

ولك������ن ال ب������د من متييز ه������ذه الب������ؤر التلذذية م������ن »دارة املكافأة 
)اجلزاء(« التي كان ُيعتقد س������ابقا أنها تش������كل األساس الذي ُتبنى 
عليه مش������اعر املتعة. في حني أنها ُتعتبر اليوم حيزا لتش������كل الرغبة 

أكثر منه لتشكل املتعة.
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أدركوا آلية تكويد)1( املتعة وتوليدها في الدماغ. فالدراس������ات 
التي جُترى حاليا، س������واء على القوارض أو على اإلنس������ان، 
تش������ير إلى أن تنبيه هذه البنى باملس������اري الكهربية أو املواد 
الكيميائي������ة، ال يوّلد في احلقيقة أي إحس������اس باملتعة، بل من 
ش������أنه تعزيز الولع بتهييج الذات وحس������ب، ومن ثم حتريض 

دافع االستثارة الذاتية ذي الطابع الهوسي.
وباستخدام التقنيات احلديثة للبيولوجيا اجلزيئية، إضافة 
إلى طرائق محسنة لتنبيه أعماق الدماغ، فإن مختبراتنا وبعض 
املختبرات األخرى تعمل اآلن على إعادة حتديد معالم منظومة 
دارات املتعة في الدماغ the brain’s pleasure circuitry، حيث 
تبني لنا أن النظم املوّلدة للمتعة في الدماغ أكثر تقييدا وأعقد 
بكثير، ما كنا نعتقد سابقا. ونأمل من خالل حتديد األسس 
العصبية للمتعة، بأن يتس������نى لنا متهيد الطريق للتوصل إلى 
تطوي������ر طرائق عالجية أكثر دقة وفعالي������ة لالكتئاب واإلدمان 
وغيرها من االضطرابات، ورمبا لتقدمي رؤى جديدة تساعدنا 

على الكشف عن أسس السعادة البشرية.

مساٍر مضّللة)�(
بصرف النظر عن جتليات التجربة املعيشة؛ سواء أ كانت 
رعشات ابتهاج أم إحساسا بسريان موجة دافئة من الرضا، 
فإن املتعة هي أكثر من مجرد فائض عابر ال يسعى إليه املرء 
إال بعد تلبية حاجاته األساس������ية. فاإلحس������اس باملتعة يحتل 
حق������ا مكانة مركزية ف������ي احلياة، إذ إنه يع������ّزز وُيدمي اهتمام 
احليوانات باألشياء التي حتتاج إليها للبقاء على قيد احلياة؛ 
فاملشاعر اإليجابية التي يستثيرها الغذاء واجلنس، والتواصل 
االجتماع������ي في بعض احلاالت، هي ضروب من املكافأة التي 

متنحها الطبيعة جلميع احليوانات، مبا في ذلك البشر.
لق������د مت تقدمي أول������ى التصورات الواضحة عن األس������اس 
البيولوجي لهذه املشاعر قبل نحو 60 عاما من ِقَبِل املكتشَفنْي 
املبدع������نْي ملا ُأطل������ق عليه حين������ذاك مصطلح مســـاري املتعة 

pleasure electrodes، حي������ث كان <J. أول������دز> و<P. ميلنر> ]من 

جامع������ة ماكگيل McGill[ يبحثان ع������ن مناطق في الدماغ من 
ش������أنها التأثير في س������لوك احليوان. كما أن هناك دراس������ات 
سابقة أجريت في جامعة ييل Yale مَتَّ فيها غرس مساٍر كهربية 
في أدمغة مجموعة من الفئران، وتوصلت هذه الدراسات إلى 
حتديد منطقة ميكن أن يؤدي تنبيهها إلى جعل احليوان يتجنب 
أي فعل س������بق وأن تزامن مع هذا التنبيه. وأثناء قيام <أولدز> 
و<ميلنر> مبحاولة تكرار التوصل إلى ما حققته جتربة جامعة 
ييل من نتائج، اكتش������فا مصادف������ة منطقة تدفع هذه القوارض 
إلى القيام بخطوات عملية لتنبيهها بالطريقة نفسها التي تلجأ 
إليها هذه احليوانات عادة في تكرار أي فعل أو سلوك حتصل 

من خالله على مكافأة مالئمة.
فعندما كان الباحثان يستقصيان مناطق مختلفة من الدماغ 
بواسطة املس������اري الكهربية، فوجئا بوجود مستوى معني من 
الدماغ - لم يكن مدرجا على جدول البحث أساس������ا - تؤدي 
مالمسته على ما يبدو إلى استمتاع احليوانات بتيار كهربائي 
معت������دل. فاجلرذان التي ُوضعت في صندوق كبير كانت تعود 

MISLEADING ELECTRODES )�(
encoded )1(

Morten L. Kringelbach
مدير الفريق البحثي Hedonia TrvaFonden بجامعة أوكسفورد 

وجامعة آرهوس الدامناركية، وهو عضو في املجلس االستشاري 
ملجلة ساينتفيك أمريكان.

Kent C. Berridge
 James أستاذ في علم النفس والعلوم العصبية لدى املعهد العالي

Olds بجامعة متشيگان.

املؤلفان
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مرارا وتكرارا إلى الزاوية التي قد تتلقى فيها صدمة كهربائية 
خفيفة من قبل الباحثني. وقد الحظ <أولدز> و<ميلنر> أنه ميكن 
توجيه القوارض إلى أي مكان تقريبا باستخدام هذه الطريقة. 
حتى إنها كانت في بعض احلاالت تفضل التنبيه على الغذاء. 
فعندما كان أحد الباحثني يضغط على زر التنبيه عند وصول 
اجلرذان إلى منتصف الطريق في الدهليز الذي َيِعُد في نهايته 
بوجبة هريس لذيذة الطعم، كانت هذه الكائنات تبقى ثابتة في 
مكانها، وال تكلف نفس������ها عناء متابعة الس������ير للوصول إلى 

وليمتها املوعودة.
وما أثار دهش������ة الباحث������ني أكثر من ذلك، ه������و أن الفئران، 
املزودة بوصالت املس������اري، كان بوسعها تنبيه أدمغتها بنفسها 
من خالل الضغط على رافعة مخصصة لهذا الغرض. وقد الحظ 
<أول������دز> و<ميلنر> أنها كانت تفعل ذلك بطريقة وسواس������ية في 
معظم احلاالت، حيث وصل عدد التنبيهات لدى بعضها إلى أكثر 
من 1000 تنبيه في الساعة الواحدة)1(. كما الحظ الباحثان أيضا 
أن احليوان������ات – عندما ُيقطع عنها التي������ار الكهربائي - كانت 

تقوم بالضغط على الرافعة بضع مرات ثم تذهب إلى النوم.
لق������د دفعت النتائج اآلنف������ة الذكر <أول������دز> و<ميلنر> إلى 
التصريح مبا يلي: »لرمبا اكتشفنا داخل الدماغ مقر منظومة 
لها وظيفة محددة تتمثل بالتأثير في السلوك عبر آلية املكافأة«. 
وتتكون املنظومة الت������ي حدد معاملها الباحثان من مناطق عدة 
مبا فيها النـــواة املتكئـــة nucleus accumbens، املتمددة على 
قاعدة الدماغ األمامي forebrain وقاعدة القشـــرة احلزامية 
cingulate cortex، التي تش������كل بدورها طوقا حول حزمة ليفية 

تص������ل نصف كرة الدماغ اليمنى باليس������رى. وهكذا، صارت 
ه������ذه النواة حتظ������ى بتقدير كبير باعتبار أنها تش������كل قاعدة 

تشغيل دارة املكافأة reward circuit في الدماغ.
وخالل فت������رة وجيزة متكن علماء آخرون من التوصل إلى 
النتائج ذاتها بناء على اكتشافات ماثلة متخضت عن جتارب 
أجروه������ا على الثدييات العليا والبش������ر. وعلى وجه التحديد، 
ذهب <هيث> بتفس������يره لنتائج أبحاثه إلى أبعد حد، حيث أفاد 
بأن تنبيه املناطق املذكورة ال ُيدّعم الس������لوك فحسب، بل يوّلد 
أيضا مشاعر الغبطة أو الشمق euphoria. لقد أصبحت هذه 
البن������ى في أذهان العدي������د من العلماء وأذه������ان عامة الناس، 

معروفة حتت ُمسّمى مركز املتعة األعلى في الدماغ)2(.
وعل������ى الرغم من جميع ما س������بق ذكره، فقد بدأنا - نحن 
االثنان - منذ نحو عش������ر سنوات نتساءل، ما إذا كانت عملية 
التنبيه الذاتي الكهربائي أفضل س������بيل لقياس املتعة بالفعل. 
 subjects ب عليهم كي������ف ميكننا التأكد من أن ما يدفع املُجـــرَّ

لتنبيه تلك املناطق، إمنا هو ولعهم بالش������عور الذي تثيره لديهم 
هذه الطريقة، وليس لس������بب آخر؟ والستقصاء منظومة دارات 
املتعة بطريقة أكثر دقة، شعرنا بأننا بحاجة إلى ابتكار طريقة 
ب  مختلفة لقياس العوامل احلقيقية املس������ببة للمتعة لدى املُجرَّ

عليهم، مبا في ذلك احليوانات.

قياس املتعة)�(
إن قياس املتعة في التجارب التي جُترى على البش������ر هو 
أمر يس������ير إلى حد بعيد، فهو ال يتطلب س������وى طرح األسئلة. 
وبالطبع، ف������إن القيم الناجتة ال حُتيط باألحاس������يس الداخلية 
متاما، أو ال تعكس������ها بصورة دقيقة. إضاف������ة إلى ذلك، فإن 
حيوانات املختبر ال ميكن استجوابها - وهي األكثر استخداما 

في االستقصاءات البيولوجية.
هناك طريقة بديلة تع������ود أصولها إلى <Ch. داروين>. ففي 
كتابه الذي صدر سنة 1872 حتت عنوان التعابير االنفعالية 
عند اإلنســـان واحليوانات)3( يشير <داروين> إلى أن شعور 
احليوانات يتغي������ر تبعا للظروف البيئية - وبتعبير آخر، تتغّير 
تعابي������ر وجوهها. لقد أصبحنا نعرف ف������ي الوقت الراهن أن 
اآللي������ات العصبية التي تقوم عليها هذه التعابير تعمل بطريقة 
متماثلة في معظم أدمغة الثدييات العليا، ما يعني أنه قد جرت 
احملافظ������ة على بعض إمياءات الوجه كمش������ترك بني حيوانات 
بعيدة الصلة بعضها عن بعض، كالقوارض والبش������ر، مبا في 
ذل������ك »الوجه املبتهج«؛ أي تعابير االبتهاج التي ترتس������م على 

وجوهنا ردا على مذاق طعام لذيذ.
والغذاء هو أحد أفضل السبل الكونية للوصول إلى املتعة، وهو 
ش������رط أساسي من ش������روط البقاء على قيد احلياة. كما أنه ميثل 
إح������دى أهم أدوات التجربة املتوفرة لعلماء النفس، وعلماء اجلهاز 
العصبي، واملُستخَدمة من ِقَبِلهم في دراسة سلوك احليوان. ونحن 
بدورنا وجدنا في دراساتنا، أن االستجابة للغذاء هي مبثابة نافذة 

نرصد من خاللها مختلف ضروب املتع غير املُعلنة.
ّضع، يعلم جيدا أنه  إن ال������ذي أمضى وقتا في مراقب������ة الرُّ
حتى صغار البش������ر لهم أس������اليبهم في إرشاد القائمني على 
رعايتهم بخصوص استساغة وجبة من الطعام. فالطعم احللو 
يدفع إلى لعق الش������فتني بطريقة تن������ّم عن الرضا، في حني أن 

A MEASURE OF PLEASURE )�(
»Pleasure Centers in the Brain,« by James Olds; :1( انظر(
Scientific American, October 1956

the brain,s chief pleasure center )2(
The Expression of the Emotions in Man and Animals )3(
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الطعم املّر ُيفضي إلى هّز الرأس وفتح الفم ومس������حه بعنف. 
وما ن������راه من ردود أفع������ال لدى األطفال، جن������ده أيضا عند 
اجلرذان والفئران وغيرها من الثدييات العليا غير البش������رية. 
ب عليهم يستمتعون مبذاق الطعام أكثر، كلما  فكلما كان املُجرَّ
لعقوا شفاههم بتواتر أكبر. وبالطبع، ميكننا مراقبة الكائنات 
أثناء التجربة ورصد اس������تجاباتها للطعام بالفيديو، وتسجيل 

عدد املرات التي متّد فيها ألس������نتها بسرعة، كما لو أنها تريد 
التقاط آخر جـــزيء molecule من نكه������ة الطعام. كما ميكننا 
قياس درجة الولع مبنبه ذوقي معني. وقد قمنا باستخدام تلك 

املعلومات لتحديد موقع املتعة الفعلي في الدماغ.

Paths to Pleasure )�(
neurotransmitters )1(

رغبة

ولع

متعة شعورية

تأويل 
وتعديل النواة 

املتكئة

القشرة اجلزيرية

القشرة 
احلزامية

اللوزة

الكرة الشاحبة البطنية

القشرة 
اجلبهية 

احلجاجية
الباحة 

السقيفية 
البطنية

مطراف 
نورون

ُمستقِبل 
األنانداميد

إنكيفالني

أنانداميد

نورون 
مجاور

ُمستقِبل
اإلنكيفالني

تشريح االبتهاج

كيمياء الولع
تنطوي البؤر التلذذية في الدماغ على اثنني من املوصالت )النواقل( العصبية)1( املُسكرة 

يتآزران معا لتكثيف مشاعر املُتعة. فمنبه مثير للبهجة، كقطعة من احللوى، يدفع أحد 
النورونات )العصبونات( في املنطقة املُشار إليها )في األعلى( إلى إطالق »اإلنكيفالني« 

enkephalin، وهو مادة أفيونية املفعول ُتصّنع في الدماغ. يتآثر اإلنكيفالني مع بروتينات 
ُمستقِبل يقع على سطح نورون مجاور )أسفل الشكل( قادر على حتريض إنتاج األنانداميد؛ 

النسخة الدماغية للماريوانا. وألن األنانداميد ينتشر بعيدا عن مكان تشكله، فإنه قادر على التآثر مع 
املستقبالت الواقعة على سطح النورون األول، ومن ثم على تكثيف اإلحساس باملتعة، ورمبا على حتريض 

إنتاج مزيد من اإلنكيفالني. وهكذا، فإن هذه املواد الكيميائية تقوم ُمجتمعة بتشكيل أنشوطة ولع معززة للمتعة.

رغبة وولع
دارة عصبية )ملونة باألزرق( تبدأ 

مبحاذاة جذع الدماغ، وتصل إلى الدماغ 
األمامي - دارة كان ُيعتقد من قبل أنها 
وسيط املتعة الوحيد. بيد أن نشاطها 

يتركز فعليا على الرغبة. إضافة إلى هذا 
السبيل )الدارة(، هناك عدد مما ُيسمى 

»البؤر التلذذية« - ُيبني الشكل هنا 
اثنتني منها )باللون األحمر( - وهي بؤر 

تتآثر لتوليد اإلحساس بالولع، حيث 
يقوم حزام من املناطق القشرية )ملون 

بالزهري( بعدئذ بترجمة املعلومات 
الواردة من دارات الرغبة والولع إلى 

متعة شعورية، ثم دْوَزَنة هذه املتعة 
الشعورية وفق معلومات واردة من 

مناطق دماغية أخرى.

سبل إلى املتعة)�(
املتعة خبرة حياتية معقدة تســـتوعب جميع األشـــياء، من الترقب 
والرغبة إلى الشعور احلسي والشعور بالنشوة. وهكذا، فليس من 
املســـتغرب أن تتضافـــر جهود مناطق عدة فـــي الدماغ لتكوين ذلك 

الوهج الدافئ املرافق للمشاعر الطيبة.
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الرغبة ليست ولعا)�(
من بني أولى اكتش������افاتنا، كان اكتشاف أن املتعة ال تنشأ 
في الدماغ حيثما - أو كيفما - شاء لها تفكير سابق أن تنشأ. 
فاملناطق التي مت حتديدها ألول مرة من قبل <أولدز> و <ميلنر> 
وآخرين - وهي مناطق تقع في مقدمة الدماغ - تتفّعل بالناقل 
العصبي »الدوبامني« الذي ُتطلقه نورونات)1( تنبثق من مناطق 
قريبة من جذع الدماغ the brain stem. فإذا افترضنا أن هذه 
الباحات اجلبهية َتْنُظُم املُتعة بالفعل، فإن إغراقها بالدوبامني، 
أو حرمانه������ا الكامل منه، يجب أن ُيفضي إلى تغير في كيفية 

استجابة احليوان ملنبه ُمثير للُمتعة. وهذا ما لم جنده.
وإلجراء هذه التجارب، قام زميلنا <X. زوانگ> ]من جامعة 
شيكاغو[ بهندسة وراثية لفئران تفتقر إلى بروتني ُمتخصص 
باسترداد الدوبامني فور انطالقه من نورون مستثار، وإعادته 
إلى داخل اخللية. وهذا ما يفّسر أن أكثر ما مُييز احليوانات 
التي تلّقت طفرة احلـــذف knockout mutation هذه، هو زيادة 
تركي������ز الدوبامني في س������ائر أرجاء أدمغته������ا. ومع ذلك، فإن 
ه������ذه الفئران لم تب������ُد لنا أكثر اس������تمتاعا بالطعام احللو من 
رفاق القفص غير املُعدلة وراثيا. ومقارنة باجلرذان الطبيعية، 
ف������إن الفئران املُدمن������ة على الدوبامني جتري بالفعل بس������رعة 
أكبر للحصول على مكافآته������ا من احللوى، غير أنها ال تلعق 
ش������فاهها بتواتر أعلى ما هو عليه لدى الفئران الطبيعية؛ بل 
عل������ى العكس متاما، فهي تفعل ذلك بتواتر أقل مقارنة بفئران 

مبعدل وسطي من الدوبامني.
إننا نراقب األمر ذاته عن������د جرذان مت رفع تركيز الدوبامني 
لديها بوسائل أخرى؛ مثال، بحقن األمفيتامني في النواة املتكئة 
nucleus accumbens وه������و مادة ترفع تركي������ز الدوبامني في تلك 

املنطقة. ويجدر التذكير هنا مرة أخرى، بأن رفع تركيز الدوبامني 
عن������د هذه اجلرذان، بطريقة كيميائي������ة، يدفعها – بالفعل – إلى 
بذل مزيد من اجلهد في احلصول على األطعمة السكرية؛ ولكنه 

في الوقت نفسه، ال يبدو أنه ُيعّزز استمتاعها بتلك األطعمة.
وعلى العكس من ذلك، فإن اجلرذان احملرومة من الدوبامني 
تفقد رغبتها في األطعمة السكرية كليا؛ وتكون بالفعل معرضة 
للم������وت جوعا، ما لم حتصل عل������ى الرعاية الالزمة. ولكن هذه 
اجل������رذان احملروم������ة من الدوبام������ني، وعلى الرغ������م من زوال 
اهتمامها بالطعام، فإنها تبقى قادرة على اكتشاف أي صنف 

من احللوى، ولعقه جيدا إذا ما ُوضع على شاربيها. 
وهك������ذا، فإن آليات تأثير الدوبامني تبدو أكثر دقة ما كان 
ُيعتق������د من قبل. وهذه امل������ادة الكيميائية تب������دو أكثر انخراطا 

ف������ي تكوي������ن احلاف������ز م������ن تكوين 
اإلحس������اس الفعل������ي باملُتع������ة بحد 
ذاتها. وعند البشر أيضا، يبدو أن 
مس������تويات الدوبامني تتبع عن قرب 
تعبي������ر األفراد ع������ن َعوزهم لوجبة 
لذيذة، أكثر م������ن تعبيرهم عن مدى 

»محبتهم« لها.
وقد تنطب������ق املق����ول������ة ذاتها على 
اإلدمان addiction، فاألدوية املرّشحة 
لســـوء االســـتخدام drugs of abuse تغم������ر الدماغ بالدوبامني؛ 
وبوجه خاص، املناطق املرتبطة بالرغبة wanting. وهذا الوابل 
من الدوبامني ال ُيطلق العنان للتوق العارم وحسب، بل يجعل 
اخلاليا في هذه املناطق أكثر حساس������ية عند تعرضها مجددا 
لل������دواء في املس������تقبل. إضافة إلى ذلك، ف������إن أبحاث زميلنا 
<T. روبنس������ون> ]من جامعة متش������يگان[ تشير إلى أن ارتفاع 

درجة احلساس������ية هذه قد يستمر ش������هورا أو سنوات. ومن 
آثار الدوبامني املش������ؤومة - كما يرى <روبنس������ون> - هو ذلك 
الش������عور امللّح الذي يالزم املدمن ويدفعه إلى استهالك الدواء 

)املخدر(، حتى ولو لم يعد يستمتع به. 
وبناء على هذا الفهم اجلديد، نعتقد أن مس������اري »املتعة«، 
ف������ي الوقت الذي حترض فيه على تراكم هذه املادة الكيميائية 
في أدمغة اجلرذان والبش������ر، رمب������ا ال تكون قادرة على توليد 
املتعة بالقدر نفس������ه املُفترض أصال. وفي س������ياق مس������اعينا 
الرامي������ة إلى دعم ه������ذه النظرة، قمنا بتفعيل املس������اري التي 
ترف������ع تركيز الدوبام������ني في النواة املتكئ������ة، فتبني لنا أن هذا 
اإلجراء يعزز لدى جرذ التجربة حافز األكل والش������رب، ولكنه 
ال يجع������ل الطعام أكثر إثارة للمتعة، ب������ل على العكس متاما. 
فاجلرذان التي ُحّرض������ت كهربائيا على التحرك وتناول طعام 
حلٍو، كانت متس������ح أفواهها وتهز رؤوسها؛ وهما عالمتان من 
عالم������ات النفور الفعلي؛ كما لو أن التي������ار الكهربائي جعلها 
تتذوق احللو مرا أو تشمئز منه. والتحريض الكهربائي الذي 
يدفع اجلرذان إلى استهالك كميات كبيرة من الطعام، دون أن 
يضاعف متعتها به، هو مبثابة دليل على أن الرغبة والولع يتم 

َنْظُمهما بآليات مختلفة في الدماغ.
إننا نعتقد بوجود هذا التباين في اآلليات عند البشر أيضا، ال 
سيما وأن التحريض الكهربائي عبر مساري املتعة الكالسيكية، 
س������بق وأن أدى إلى ازدياد الرغبة في تناول الشراب بشدة عند 

WANTING IS NOT LIKING )�(
)neurons )1 أو عصبونات.

ال تنشأ املتعة 
في الدماغ 

حيثما - أو 
كيفما - شاء 

لها تفكير 
سابق أن تنشأ.
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مري������ض واحد على األقل. فضال عن ذل������ك، فقد أفضى التنبيه 
الكهربائ������ي عند آخرين، مبن فيهم املري������ض B-19، إلى تأجيج 
احلاجة اجلنسية، وذلك في الوقت الذي كانت تعتبر فيه الرغبات 
اجلنس������ية امللّحة دليال على املتعة. بيد أننا لم نعثر إطالقا، أثناء 
مراجعاتنا الواس������عة لألدبيات العلمية، على ما ُيش������ير إلى أن 
مريضا واحدا قد عّبر بوضوح عن اس������تمتاعه بتلك املس������اري 
املغروس������ة في رأس������ه. وحتى املريض B-19 لم يرفع صوته قطُّ 
ويق������ول ذات مرة: »آه... ما ألذ هذا الش������عور!...«. وعوضا عن 
ذلك، كان تشغيل مساري املتعة لديه يجعله، كغيره، يطلب املزيد 

من التنبه - وعلى األرجح، ال »ولعا به«، بل ألنه ُأعدَّ ليرغبه. 

البؤر التلذذّية)�(
مبا أن الرغبة والولع يتشاركان معا في صنع جتربة َمعيَشة 
تتضمن الش������عور باملكافأة. فمن املنطقي أن يّتضح أخيرا أن 
مراكز املتعة الفعلية في الدماغ - وهي املراكز املس������ؤولة عن 
توليد األحاس������يس املمتعة بصورة مباشرة - إمنا هي مراكز 
تقع ضمن بعض الُبنى التي س������بق وأن تبنّي أنها ُتشكل جزءا 
 hedonic من »دارة املكافأة«. هذه البؤر املدعوة البؤر التلذذية
hotspots، تقع إحداها في املنطقة السفلية للنواة املتكئة، أي في 

املنطقة املعروفة باسم القشـــرة اإلنسية medial shell. وتوجد 
 ventral pallidum بؤرة ثانية داخل الكرة الشـــاحبة البطنيـــة
وه������ي بنية تق������ع عميقا بالقرب م������ن قاعدة الدم������اغ األمامي، 

وتستقبل معظم إشعاراتها من النواة املتكئة.
لتحدي������د هذه البؤر، قمنا بالبحث ع������ن مناطق في الدماغ 
ُيفضي تنبيهها إلى اشتداد اإلحساس باملتعة مثال، من خالل 
جعل قطع احللوى تبدو أطيب مذاقا. وقد تبني لنا أن تنبيه هذه 
البؤر كيميائيا مبادة اإلنكيفالني enkephalin، وهي مادة شبيهة 
باملورفني ُينتجها الدماغ، يزيد من ولع اجلرذ باحللويات. أما 
األنانداميـــد anandamide املكافئ الدماغي للمادة الفّعالة في 
املاريوانا فشأنه في ذلك ش������أن »اإلنكيفالني«. وهناك هرمون 
آخر ُيدعى أوريكســـني orexin يطلقه الدماغ أثناء اجلوع وهو 
مادة قادرة بدورها على تنبيه البؤر التلذذية، واملس������اهمة في 

تعزيز االستمتاع بالطعام من خالل ذلك. 
إن كل واحدة من هذه البؤر ال تش������كل س������وى جزء واحد 
م������ن بنية أكبر يبل������غ حجمها مليمترا مكعب������ا واحدا فقط في 
دماغ اجل������رذ، ورمبا ال يتجاوز س������نتمترا مكعبا واحدا عند 
اإلنس������ان. وإضافة إلى ذلك، فإن ه������ذه البؤر يتصل بعضها 
ببع������ض، بطريقة تذكرنا بجزر األرخبيل، ولكنها تترابط أيضا 
مبناطق الدماغ األخرى التي تقوم مبعاجلة إش������عارات املتعة، 

مشكلة بذلك دارة متكاملة فّعالة للمتعة.
ودارة املتعة هي دارة مرنة إلى حد بعيد. فبحسب خبرتنا، 
ال ي������ؤدي تعطيل أي واحد من مكوناته������ا بصورة منفردة إلى 
إضعاف االستجابة النموذجية لنوع قياسي من أنواع احللوى، 
إاّل في حالة اس������تثنائية واحدة، وهي حالة تظهر بعد تخريب 
»الكرة الشاحبة البطنية« الذي يبدو أنه يفضي باحليوان إلى 
اإلحس������اس بالقرف من الطعم اللذيذ، ويس������لبه بالتالي قدرته 

على االستمتاع بالطعام.
وم������ن جان������ب آخر، فإن الوص������ول إلى حالة من الش������مق 
الشديد هو أصعب من حتقيق مس������رات احلياة اليومية. وقد 
يعود الس������بب في ذلك إلى ما يترتب على رفع منس������وب املتعة 
إلى أعلى مس������توياته، وهو إجراء نطّبقه في مختبرنا اخلاص 
باحليوانات، ويتمّثل بضخ دفقات من املتعة بواس������طة التنبيه 
الكهربائ������ي. وتكثيف املتعة إل������ى درجاتها القصوى يقتضي، 
على األرج������ح، تفعيل كام������ل عناصر الش������بكة اخلاصة بها 
بصورة فورية، فاستبعاد أي مكون من مكونات الدارة ُيفضي 

إلى تراجع درجات املتعة.
وال يزال الغموض يكتنف السؤال املتعلق مبا إذا كانت دارة 
املتعة والكرة الش������احبة البطنية على وجه اخلصوص، تعمالن 
بالطريقة نفس������ها عند اإلنس������ان. وال يراجع العيادات الطبية 
س������وى عدد قليل من املرضى املصاب������ني بأضرار محصورة 
في هذه البنى دون أذّيات في املناطق املجاورة، وهذا ما يزيد 
م������ن صعوبة احلكم عما إذا كانت »الكرة الش������احبة البطنية«، 
أو غيرها من مكونات الدارة، تؤدي دورا أساس������يا في توليد 
املتعة عند اإلنس������ان. وهناك مريض نعلم أنه ُأصيب بأذية في 
الكرة الشاحبة البطنية إثر تناوله جرعة كبيرة جدا من إحدى 
امل������واد املخدرة. وق������د أفاد هذا املريض ف������ي وقت الحق، بأن 
كيانه العاطفي مليء مبش������اعر االكتئاب، وغياب األمل وتأنيب 
الضمير، وأنه يشعر بزوال قدرته على االستمتاع. ومن املمكن 
لهذا التصريح، أن يدعم الفك������رة القائلة بوجود دور محوري 

لهذه البنية التي لم تلَق من قبل ما تستحقه من تقدير. 

كفى)��(
ال تقوم ال������دارة مبفردها بنظم مش������اعر املتع������ة، فإحلاق 
الوهج الدافئ املالزم للمتعة بخبرة الش������عور أو خبرة التجربة 
املعيش������ة، مرهون بالدور الذي تؤديه مناطق دماغية أخرى في 
هذه العملية. فهذه البنى العليا تس������اعد على حتديد منس������وب 

HEDONIC HOTSPOTS )�(
ENOUGH IS ENOUGH )��(

التتمة في الصفحة 41
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دة)�( استثمار الرياح مصدرا للطاقة املتجدِّ
دة أن تنطلق، فنحن بحاجة إلى طرائق جيدة إذا كان للطاقة املتجدِّ

لتخزينها لألوقات التي تكون فيها الشمُس محتجبة والرياُح ساكنة.
<D. كاستلْڤتشي>

تل������ك النقطة، يصبح م������ن الصعب جّدا 
املوازنة بني العرض والطلب. وهكذا فإن 
ما نحتاج إليه حالّيا هو استنباط طرائق 
رخيصة وفّعالة لتخزين الطاقة التي يتم 
توليدها من الرياح عندما تكون نشطة، 
وم������ن الش������مس عندما تكون س������اطعة، 

واالستفادة منها فيما بعد.
ن������ة مثل:  والواق������ع أن تقان������ات معيَّ

املغانط الفائقة املوصلية)1( واملكثفات 
 flywheels الفائقـــة)2( وَعَجـــالت املوازنة
رة ُتَعدُّ مكلفة جّدا لهذا الغرض،  املتط������وِّ
أو أنها غير قادرة على االحتفاظ بالطاقة 
على نحو فّعال ُم������َددا طويلة. وقد تولت 
مجلة ساينتفيك أمريكان دراسة خمس 
تقان������ات ميكنها أن تؤدي ه������ذه املهمة، 
وتس������تطيع كّل منها أن تخزن - ولعدة 
أي������ام - كميات الطاق������ة الالزمة لإلبقاء 
تها نابضة باحلياة.  على مدينة كبرى برمَّ
وقد طلبنا إلى جلن������ة من اخلبراء تقييم 
كلِّ تقانة على حدة، اس������تنادا إلى ثالثة 
معايي������ر هي: م������ا مدى وثوقي������ة التقانة 
رها؟ وما م������دى اجلدوى  وإم������كان تطوُّ
)�( GATHER THE WIND العنوان األصلي: اجمع الريح.

superconducting magnets )1(
supercapacitors )2(

Davide Castelvecchi

ر مش������ارك في مجلة س������اينتفيك أمريكان،  محرِّ
مقيم في روما.

املؤلف

لكي تدرك أبعاد العقبة الكؤود التي 
دة، حسبك أن تنظر  تواجه الطاقَة املتجدِّ
إلى الدامن������رك؛ تلك الدول������ة الصغيرة 
التي متتل������ك بعض أكبر مـــزارع الريح 
wind(mill) farms في العالم. ومع ذلك، 

وبالنظر إلى أن طلب املستهلك للكهرباء 
غالب������ا ما يك������ون ف������ي ح������دوده الدنيا 
عندم������ا تكون الرياُح أش������دَّ م������ا تكون، 
تضطرُّ الدامن������رك إلى بيع فائضها من 
اإللكترونات إلى الدول املجاورة بأبخس 
األثم������ان، وما تلبث أن تعود لتش������تري 
الطاق������َة بأس������عار أعلى بكثي������ر عندما 
يتزايد الطلب عليه������ا. ونتيجة لذلك فإن 
املستهلكني الدامنركيني يدفعون إلى حد 

ما أعلى أسعار الكهرباء في العالم.
وتواج������ه املرافُق العام������ة في واليَتْي 
تكس������اس وكاليفورني������ا حالة مش������ابهة 
م������ن الالتواؤم ب������ني الع������رض والطلب؛ 
فتضط������ر أحيان������ا إلى أن تش������تري من 
زبائنها الطاق������ة التي تولدها طواحينهم 
ومن  الشمس������ية.  ومزارعهم  الهوائي������ة 
الناحي������ة النظري������ة، فإن بإم������كان الريح 
والشمس تزويد الواليات املتحدة وعدد 
من الدول األخ������رى بكامل حاجتها من 
الكهرباء. أما على الصعيد العملي، فقد 
وجدت وزارُة الطاق������ة األمريكية أن ِكال 

را  املصدَرْين أعج������ز من أن يوفِّ
أكثر م������ن نحو 20 ف������ي املئ���ة 
من مجم������ل الطاق������ة القصوى 
إلق��لي������م م���ا. وخ���������ارج نط����اق 
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االقتصادي������ة لبنائها؟ وم������ا مدى فاعلية 
تش������غيلها؟ علما بأن لي������س ثمة طريقة 
من طرائ������ق التخزين تس������تطيع أن تردَّ 
دون نقصان، كميَة الطاقة نفَس������ها التي 
ُوِضع������ت فيها، ولكنَّ بع������ض املنظومات 

أفضل من بعضها اآلخر.

تخزي������ن  ف������ي  حلَّ������نْي  أوُل  ������ل  ويتمثَّ
بالضخ الكهرمائـــي)1( وبالهواء  الطاقة 
ناضجان  ح������اّلن  وهم������ا  املضغـــوط)2(؛ 
ومجدي������ان اقتصادي������ا إلى ح������د ما. أما 
احلل������ول األخرى املناِفس������ة، ف������كّل منها 
يحتاج إلى نوع من التقدم في التقانة، غير 

ة منها قد تكون مجزية  أن الفائدة املرجوَّ
حّقا. ويقول <I. گي������وك> ]خبير فيزيائي، 
ومدير برنامج تخزي������ن الطاقة في وزارة 
الطاق������ة األمريكية[: »في غضون عش������ر 
ع أن نرى تخزين  س������نوات من اآلن، أتوقَّ

كم كبير من الطاقة على الشبكة.«

 PUMPED HYDRO )�(
pumped hydro )electric storage( )1(

compressed air )2(
)gigawatt )4 = بليون واط؛ ألف مليون واط

)Henningson, Durham and Richardson, Inc )4: ش������ركة 
استش������ارات هندس������ية احترافية أمريكي������ة تتَّخذ من 
أوماها )نبراس������كا( مقّرا لها. أكثر مش������روعاتها في 
مجاالت الطاقة وإدارة املوارد، ومنها مشروع »حتويلة 

.Hoover Dam »سّد هوڤر
Eagle Mountain Pumped Storage Project )5(

تق������وم ع������دُة دول بتخزي������ن كميات 
كبيرة من الطاقة - زهاء 20 گيگاواط)3( 
ف������ي الوالي������ات املتحدة - باس������تخدام 
طريقة الضخ الكهرمائي. وتعتمد هذه 
التقنية، التي مضى على اس������تخدامها 
قرن من الزمن، بصورة أساس������ية على 
وج������ود س������ّد كهرمائي ميكن������ه العمل 
على نحو معكوس؛ فتس������تخدم القدرُة 
الكهربائي������ة الفائضة لض������خ املاء من 
خ������زان منخفض صع������ودا إلى خزان 
آخ������ر علوي. ول������دى س������قوط املاء من 
جدي������د إلى اخلزان الس������فلي ميرُّ عبر 

turbines )نصال لعنفات )توربينــــات
تدير مولِّدا للكهرباء. وقد تصل درجُة 
فاعلية ه������ذه الطريقة بكاملها )صعودا 
لة بعد  وهبوط������ا( - أي الطاقة املتحصَّ

طرح املفقودات - إلى 80 في املئة.
وفي الواليات املتحدة، ثمة 38 منشأة 
للضخ الكهرمائي تس������تطيع تخزين ما 
يزي������د قليال على 2 ف������ي املئة من طاقة 
التولي������د الكهربائ������ي القصوى للبالد. 
وُتَع������دُّ هذه النس������بة صغي������رة مقارنة 
مبثيلته������ا في أوروب������ا )حيث تقارب 5 
ف������ي املئة(، أو في اليابان )نحو 10 في 

املئة(. ولكن املؤسس������ة الصناعة لديها 
خطط لبناء خزانات قريبة من محطات 
توليد الطاقة، ويقول <R. ميلر> ]النائب 
 ])4(HDR األول للرئي������س في الش������ركة
»كل م������ا حتت������اج إليه هو تف������اوت في 
االرتفاع وبعض امل������اء«. ومن ثم يذكر 
أن هناك عددا كافيا من املش������روعات 
قيد الدراس������ة حالي������ا ملضاعفة حدود 

الطاقة القصوى الراهنة.
ومن بني أكثر البرامج طموحا مشروع 
إيگل ماونت������ني لتخزي������ن الطاقة بالضخ 
ويرمي  كاليفورنيا.  جنوبي  الكهرمائي)5( 
هذا املش������روع إلى حتويل منجم مهجور 
إلى خّزانني حديديني بغية تخزين الطاقة 

باختصار
العديد من املواقع األخرى.

ومن احللول العملية األخرى لتخزين الطاقة إقامة منش������آت 
ن سوائَل  لضغط الهواء في كهوف رحيبة حتت األرض، تس������خِّ
أو أمالح������ا مذاب������ة، فتولِّد فيما بعُد بخ������ارا إلدارة العنفات أو 
رة. وتتطل������ب هذه الطرائ������ق حتقيَق  لش������حن بطاريات متط������وِّ
اختراقات علمية تزيد من فاعليتها وجتعلها خليقة بأن تتنافس 
بالس������عر مع تكاليف الكهرباء التي تنتجها احملطات التقليدية 

لتوليد الطاقة.

ملا كانت الش������مُس تغيب في الليل، والرياح ال تهب باستمرار، 
تب������رز احلاجُة إلى اس������تنباط طرائق لتخزين كمي������ات كبيرة من 
الطاقة ملثل هذه األوقات بغية جعل انتش������ار الطاقة التي تولدها 

الشمس والرياح أمرا عمليا.
َتس������تعمل بعُض ش������ركات املنفع������ة العامة الطاق������َة الفائضة 
املولدة من الش������مس والرياح لضخِّ املياه إلى خزانات قائمة على 
مرتفعات، بحيث ُيس������تخدم س������قوُط هذه املي������اه الحقا في إدارة 
عنفــــات )توربينات( turbines. وميك������ن اعتماد هذه الطريقة في 

ضخ كهرمائي)�(
ر الوثوقية وقابلية التطوُّ

اجلدوى االقتصادية
فعالية الطاقة

4.0
4.0

�4.2
إيجابيات:

فاعلة، مجدية اقتصادّيا، عالية الوثوقية
� وفقا لتقديرات جلنة اخلبراء؛ احلّد األعلى 5

سلبيات:
افتقارها إلى مواقع مناسبة
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جلنة خبرائنا:
<I. گيوك>

وزارة الطاقة األمريكية
<R. هاوز>

جامعة بول ستيت )بوالية إنديانا 
األمريكية(

<H. كاماث>
معهد أبحاث الطاقة الكهربائية

<C .J .D. ماكي>
جامعة كيمبريدج

<E. مونيز>
معهد ماساتشوتس للتقانة

 COMPRESSED AIR )�(
Grasslands Renewable Energy )1(

)Great Plains )2: س������هول مرتفعة تقع في اجلزء الغربي 
من وسط الواليات املتحدة األمريكية واجلزء الغربي 
من كن������دا ش������رقيَّ جبال روك������ي، تبلغ مس������احتها 

2,900,000 كيلومتر مربع.
)topography )3: الوصف التفصيلي للسمات السطحية 

نعية، ملنطقة ما. )التضاريسية(، الطبيعية والصُّ
Gravity Power )4(

)the Empire State Building )5: صرح ش������اهق مش������هور 
مؤلَّ������ف من مكاتب ومؤسس������ات جتاري������ة في مدينة 
نيويورك ُأنش������ئ عام 1931 وبقي لسنوات أعلى بناء 

في العالم، وكان هدفا لتفجيرات 2001/9/11. 
)التحرير(

ة من الطواحني الهوائية واملزارع  املستَمدَّ
الشمس������ية احملّلية، وهي ما من شأنه أن 
يغ������لَّ طاقة مقداره������ا 1.3 گيگاواط - أي 
ما يعادل ق������درة محطة ضخم������ة لتوليد 
الطاق������ة النووية. أما في والي������ة مونتانا، 
فُينتظر من مش������روع گراسالندز للطاقة 
دة)1(، املقت������َرح لتخزي������ن الطاقة  املتج������دِّ
بالضخ الكهرمائي، أن يس������توعب طاقَة 
ة من السهول العظمى)2(  الرياح املس������تَمدَّ
في بحيرة ُصنعية ستقام على قمة هضبة 
ر، يبلغ مس������قط  منعزل������ة ش������ديدة التحدُّ

انحدارها 400 متر.

على أن انتشار طريقة الضّخ الكهرمائي 
مقيَّد في املقام األول بالطبوغرافيا)3(؛ إذ يتعنيَّ 

بالضرورة غمر األحواض 
امل����رتف�����ع��������ة   basins

ب������امل�������������اء  ال���واس������ع����ة 
ي��������ؤذي  ق����������������د  م���م�������������ا 
 .ecosystem النظام البيئي
أراضي بعض  كان������ت  وملا 
ك��ال��دامن������رك  املناط������ق، 
جّدا،  حة  مس���طَّ وه����ول�ندا، 
فق������د خلص������ت ش��������رك������ة 
ك�ي��م����������ا Kema الهولندي������ة 

االستشارية للطاقة إلى حّل جذري للتعامل 
مع تلك املناطق، يتمثل في اصطناع ما 
 :energy island »يسمى »جزيرة الطاقة
وهي بحيرة ُصنعية - تقتطع من منطقة 
بحرية ضحلة املياه ببناء جدار دائري 
حولها مأخوذ م������ن ردم أرضي. وهنا 
يس������تخدم فائُض الكهرباء لضخ املياه 
نعية إلى البحر احملي�ط  من البحيرة الصُّ
بها. وعندم�����ا تكون هناك ح��اج����ة إلى 
��ُق املياه من البحر عائدة  الطاق����������ة َتَتَدفَّ
إلى البحي��رة، عب��ر أنف����اق في اجلدار، 
وم������رورا بعنفات. وهنا ي������ؤدي البحُر 

احمليُط عمَل اخلزان »العلوي«.
كذلك انتهت الشركة گراڤيتي پاور)4( 
في مدينة سانتا بربارة بوالية كاليفورنيا 
إلى خيار ميكن استخدامه في أي مكان 
تقريب������ا؛ ويتمثل في حفر نفق رأس������ي 
األرض،  ف������ي  عمي������ق 
وتثبيت أس������طوانة ثقيلة 
في قع������ره. وُيَضخُّ املاُء 
األسطوانة  أس������فل  من 
فيرفعها، حتى إذا دعت 
اس������تعادة  إلى  احلاجُة 
الطاقة، انفتحت املمّرات 
القاعدة،  ف������ي  ������ة  النَفقيَّ
واندفع������ت املي������اه ف������ي 

داخلها لتدير العنفات.

خزان 
علوي

مدخل 
للماء

محطة للطاقة حتت األرض

مدخل/أنبوب تعبئة

يسقط املاء عبر عنفة عند 
حاجة الشبكة إلى الطاقة

الطاقة
الفائضة من

الشبكة تضخ
املاء إلى أعلى

املرتفع لتخزينه

خزان 
سفلي

أنبوب 
تعبئة

عنفات 
عكوسة

هواء مضغوط)�(
ر الوثوقية وقابلية التطوُّ

اجلدوى االقتصادية
فعالية الطاقة

4.0
4.0
3.4

إيجابيات:
مجدية اقتصاديا، معتمَدة بالتجربة

سلبيات:
رمبا حتتاج إلى حرق بعض الغاز الطبيعي

في أعماق أراضي ريف والية آالباما 
األمريكية، ثمة كه������ف كبير يبلغ حجمه 
نصَف حج������م مبنى اإلمپ اير س������تيت)5( 
ميث������ل ما ق������د يك������ون أس������رع احللول 
الحتياجات تخزين الطاق������ة في العالم: 
أال وهو الهواء. فعند أعلى السطح َتدفع 
مضخات كهربائية قوّية هواء مضغوطا 
بقوة إلى داخل الكه������ف عندما تتجاوز 
الطل������َب. وعندما  الكهرب������اء  إم������دادات 
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 PowerSouth Energy Cooperative )1(
)megawatt )2 = مليون واط.

 Iowa Stored Energy Park )3(

عل������ى أن أح������د العوائ������ق العملية 
لتطبيق ه������ذه الطريقة هو كون الهواء 
يس������خن عندما ُيضغ������ط ويبرد عندما 
ُيت������اح ل������ه أن يتمدد، وه������ذا يعني أن 
بعض الطاقة التي تصرف في عملية 
الضغ������ط تضي������ع باعتباره������ا حرارة 
د  مه������دورة. وإذا ُس������ِمَح للهواء مبجرَّ
د  اخلروج، فقد يب������رد إلى درجة يجمِّ
كلَّ م������ا يكون على مت������اّس به - ومن 
ضمن ذلك العنفات الصناعية املتينة. 
ولهذا السبب ت�ق���وم ك���ّل م���ن ش��ركت��ي 
PowerSouth وE.ON بح������رق الغ������از 

الطبيع������ي لتوليد تيار من الغاز احلاّر 
ده داخل  ن الهواَء البارد لدى متدُّ يسخِّ
العنف������ات، ومن ث������م تخفيض إجماليِّ 
فاعلية الطاقة وإطالق ثنائي أكس������يد 
الكربون. ومن شأن ذلك أن يسهم في 
التقليل من فوائد بعض مزايا الطاقة 

الهوائية والشمسية.
وملا كان������ت هذه التعقي������دات حتدُّ من 
فاعلي������ة تخزين الهواء املضغ������وط، َيْجَهد 
املهندس������ون حالي������ا البت������كار إجـــراءات 
مضاّدة countermeasures. وأحد اخليارات 

يتمث������ل في ع������زل الكهف بحي������ث يبقى 
الهواُء دافئا. وميكن كذلك نقل احلرارة 
إلى خزان ُصلب أو س������ائل، يقوم الحقا 
د. وقد  بإع������ادة تس������خني الهواء املتم������دِّ
ابتدعت ش������ركة صغيرة وليدة اس������مها 
ه������ا مدين������ة س������يبروك  SustainX، ومقرُّ

بوالية نيوهامب شير، طريقة تقوم على نثر 
ُقَطْي������رات من املاء في الهواء أثناء عملية 
الضغط، التي تسُخن وتتجمع في بركة. 
ويعاد رش هذا املاُء فيما بعُد في الهواء 
نه. وق������د َعرضت هذه  د فيس������خِّ املتم������دِّ
الشركُة آليَة طريقتها على خزانات فوق 
 General األرض. وحاليا تعكف الشركة
Compression ف������ي مدين������ة نيوتن بوالية 

ماساتشوتس على تطوير أسلوب ماثل 
للتخزين حتت األرض كما تخطط إلقامة 
 demonstration مصنع كبي������ر للع������رض
plant ف��ي والي�������ة ت����كس���������اس. ويق���ول 

<D. مارك������وس> ]مدير الش������ركة[: »لن 

نكون بحاجة إلى حرق الغاز أبدا.«

تتناقص قدرُة الشبكة، ُيسَمح جلزء من 
ذلك اله������واء املضغوط باالنفالت، ليدور 
عنفات. وبإمكان هذه املنشأة، التي تقع 
في ماكنتوش )آالبام������ا(، والتي تديرها 
اجلمعيُة التعاونية پاورساوث للطاقة)1(، 
������ر ق������درة كهربائي������ة تبل������غ 110  أن توفِّ
ميگاواط)2( مدة قد تصل إلى 26 ساعة. 
علم������ا بأنها املرف������ق الوحيد الذي يعمل 
بطريق������ة الهواء املضغ������وط في الواليات 
املتح������دة، وق������د أثبت������ت جناَحه������ا على 
مدى عش������رين عاما. وُيذَكر أن الشركة 
 ،E.ON Kraftwerke األملاني������ة املس������ّماة
ه������ا مدينة هانوڤر، تتولى تش������غيل  ومقرُّ
محط����������ة م���اث��لة ف������ي منطق��ة هنتورف 

بوالية سكسونيا.
وقد اسَتحدثت التعاونيُة پاورساوث 
هذا الكهف الكبي������ر عن طريق اإلذابة 
بامل��������اء لرواس������ب ملحي������ة  البطيئ��������ة 
متراكم������ة، وه������ي الطريق������ة نفس������ها 
نت بها كه������وف االحتياطي  الت������ي تكوَّ
االس������تراتيجي لنفط الواليات املتحدة. 
والرواس������ب امللحية متوفرة بكثرة في 
اجل������زء اجلنوبي من الواليات املتحدة، 
بحي������ث إن معظم الوالي������ات اجلنوبية 
 geologic فيه������ا أشـــكال جيولوجيـــة
formations من ن������وع أو من آخر، مبا 

فيها الكه������وف الطبيعية وحقول الغاز 
املس������تنَفدة التي ُيحتم������ل أنها حتتوي 

على هواء مضغوط.
وطرحت مقترح������ات تدعو إلى تنفيذ 
مش������روعات باستعمال الهواء املضغوط 
ف������ي عدد من الوالي������ات األمريكية، ومن 
بينها نيوي������ورك وكاليفورنيا. ومع ذلك، 
فقد ُرِفَض مؤخرا اقت������راح تكلفته 400 
م������ت به ش������ركة أيوا  ملي������ون دوالر، تقدَّ
پارك للطاقة املختَزنة)3( الواقعة قريبا من 
مدينة دي موان، بس������بب ما َكَشَفت عنه 
دراسة تفصيلية أفادت أن خاصية نفاذ 
الهواء م������ن احلجر الرملي احمليط به لم 

تكن مقبولة.

ضاغط

الكهرباء خارج أوقات الذروة 
تضغط الهواء إلى داخل الكهف

خروج 
الهواء

عنفات 
)توربينات(

دخول 
الهواء

كهف كبير 
)حتت األرض(

الهواء 
املضغوط يدير

العنفات لتلبية 
احتياجات

أوقات الذروة

مولِّد



30)2012( 12/11

 ADVANCED BATTERIES )�(
ق التيار  ل كهربائي غير فلّزي، يكون فيه تدفُّ )1( موصِّ

مصحوبا بحركة األيونات )الشوارد(.
)2( الراقود)VAT(: هو وعاء ضخم للس������وائل يس������تخدم 

للتكرير أو التخمير أو الصباغة أو الدباغة. 
)room temperature )3: 20 درج������ة مئوي������ة ف������ي الواليات 
املتحدة، و15.5 درجة مئوية في إنكلترا.   )التحرير(

يرى بع������ُض اخلبراء أن البطاريات 
قد تك������ون وس������يلة التخزي������ن املثالية 
ملصادر الطاقة املتقطعة؛ فهي س������هلة 
الش������حن، آنيَّة الفتح واإلغالق، وقابلة 
للرفع بنسب معينة بسهولة. وقد درجت 
املراف������ُق العامة، على مدى عقود، على 
توفي������ر طاقة دعم احتياطي������ة لألجزاء 
املنعزلة من الش������بكة، وذلك عن طريق 
جتميع ُنُضد من البطاريات اجلاهزة، 
وم������ن ضمنه������ا الن������وع احلمضي - 
السيارات.  في  املستعَمل  الرصاصي 
وكانت بعض الشركات قد اسَتعملت، 
عل������ى س������بيل التجرب������ة، بطاريات من 
الصوديوم والكبريت املذاب. ووضعت 
الش������ركُة AES للطاق������ة بطاري������ات من 
الليثي������وم أي������ون بقدرة تزي������د على 30 
مي������گاواط في مدين������ة إلكين ������ز بوالية 
ڤيرجينيا الغربية، وذلك لرفد عنفاتها 
الهوائية التي تبل������غ قدرتها اإلنتاجية 
98 مي������گاواط. ومع ذل������ك، إذا صارت 

البطارياُت ميدانا للمنافسة في مجال 
التخزين الواس������ع النطاق، فال بد أن 
ذلك سيؤدي بالضرورة إلى انخفاض 

كبير في تكلفتها.
ويالَحظ أن تكلفة البطارية محكومة 
ب���امل���واد املس������تعم���ل���ة ف�ي صنعه������ا - 
أي باملســـرَينْي )القطَبنْي( الكهربائيَّني 
electrodes املوجب والسالب، وبالكهرل 

electrolyte)1( الفاصل بينهما - إضافة 

إل������ى س������يرورة تصنيعه������ا ف������ي عبوة 
صغيرة. ولعلَّ إج������راء تعديالت جذرية 

في التصميم يكون أج������دى وأبعد أثرا 
في تخفي������ض التكلفة تخفيضا أكبر من 
إدخال حتس������ينات تدريجية على أنواع 

البطاريات املعروفة.
وحالي������ا يعكف <R .D. س������ادواي> 
]كيميائ������ي في معهد ماساتش������وتس 
للتقان������ة[ حاليا عل������ى تطوير تصميم 
غير عادي أطلق عليه تس������مية: بطارية 
املعادن الس������ائلة. ويكمن سرُّ جناحه 
املرتَقب في بس������اطته إذ إنه عبارة عن 
راقـــود)2( أس������طواني الشكل، حرارته 
عالي������ة؛ مُي������أل وباس������تمرار مبعدَننْي 
مصهوَرْين، يفصل بينهما ملح مذاب، 
بحيث يك������ون املعدنان املنصهران من 
نوعني غير قابلَ������نْي لالمتزاج بامللح - 
»كما في حالة الزيت واخلل«، حسبما 
يقول <سادواي> - فضال عن كونهما 
مختلَف������ي الكثافة بحيث يرقد أحدهما 
تلقائّي������ا ف������وق اآلخر. ول������دى وصل 
املعدن������ني أحدهم������ا باآلخر بوس������اطة 
دارة خارجية، يس������ري تيار كهربائي، 
فتنصهر أيونات )شـــوارد( ions كّل 
من املعدنني في امللح املذاب، مس������بِّبة 
حدوث س������ماكة في قوام تلك الطبقة. 
وإلعادة ش������حن البطارية، يقوم التياُر 
الكهربائ������ي الفائ������ض ع������ن الش������بكة 
بإجراء العملية بشكل معكوس؛ فيعيد 
الشوارَد املنصهرة قسرا إلى طبقتها 

اخلاصة بها.
ن <س������ادواي> حتى اآلن  وقد متكَّ
م������ن أن يصنع في املختب������ر بطاريات 

بحج������م »علب������ة فطيرة پ�يت������زا«، ولكنه 
يعتقد بإمكان تعدي������ل التصميم أكثر 
فأكثر على نح������و اقتصادّي توفيري، 
رمب������ا ليصب������ح أرخ������ص حت������ى من 
الضخِّ املائي ال������ذي يكلِّف 100 دوالر 
ل������كل كيل������وواط - س������اعة. ولن يدري 
<س������ادواي> على وج������ه اليقني ما هي 

املش������كالت التي ميكن أن تنش������أ عن 
عملية التعديل إلى أن يختبرها عملّيا، 
بيد أنه يشعر باحلماس ألن بطارياته 
خالفا للبطاريات التقليدية التي تتطلب 
جهدا كبيرا وتكلفة عالية في تصنيعها، 
ميكن صنعها باجلمل������ة مبجّرد صبِّ 

املواد في حوض.
ومن التصامي������م املجربة واألكثر 
 ،flow battery وثوقية بطارية التدفق
وهي عبارة عن غش������اء صلب داخل 
وعاء يفصل بني مس������رَينْي س������ائلنَْي 
قابلنَْي لتخزين كمية كبيرة من الطاقة. 
وهذا النوع من البطاريات يشبه في 
جوه������ره تقانة أكثر حداثة تس������مى 
 ،Cambridge crude »خام كيمبريدج«
تستخدم ُجَسْيمات نانوية كمسارات 
معلَّقة في سائل ]انظر: »وقود سائل 
من أج������ل الس������يارات الكهربائية«؛ 
������ر العالَم،       ، العددان  أفكار تغيِّ

4/3(2012)، ص 12[.

ولبطارية التدفق مزايا عديدة، منها 
أنها تعمل في درجة حرارة الغرفة)3(، 
خالفا لبطارية املعادن الس������ائلة التي 
يتعنيَّ تسخيُنها. ولزيادة قدرتها يكفي 
تكبير قياس املساري أو إضافة مزيد 
من األوعية. وقد سبق أن قامت شركة 
 Power فت حالّي�ا(، اسمها صغي���رة )توقَّ

بطاريات متقدمة)�(
3.6
2.0
3.8

إيجابيات:
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سلبيات:
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 THERMAL STORAGE )�(
United Technologies Corporation )UTC( )1(

Archimede Solar Energy )2(

ق  َتْي تدفُّ VRB Systems، بإنشاء بطاريَّ

تعتمد احملاليُل املس������تعملُة فيهما على 
مع������دن الڤاناديوم؛ َرّكبت إحداهما في 

مواب بوالية يوتا األمريكية، واألخرى 
ف������ي جزيرة أس������ترالية صغيرة، وذلك 
 Prudent قبل أن تبيع تقانَتها للش������ركة

Energy، الت������ي تتَّخ������ذ م������ن بيثي������زدا 

)ميريالند( مقّرا لها. وتسعى شركات 
إل������ى إدخال حتس������ينات على  أخرى 
ق  الفكرة ع������ن طريق رف������ع فاعلية تدفُّ
األيون������ات )الش������وارد( عبر الغش������اء. 
يق������ول <M. پ�يري> ]مهن������دس كيميائي 
يعمل لدى ش������ركة التقانات املتحدة)1( 
في هارتفورد بوالي������ة كونيكتيكت[ إن 
الدوالرات  ماليني  تس������تثمر  ش������ركته 
في هذا املس������عى، وتتوق������ع أن تنافس 
������ق، في غضون خمس  بطارياُت التدفُّ
س������نوات أو نحو ذل������ك، احملطات التي 
تس������تخدم الغ������از احملترق للتس������خني 
من أج������ل تلبية متطلب������ات الذروة في 
 UTC ز الش������ركُة املرافق العامة. وتركِّ
على عنصر الڤانادي������وم أيضا لوفرته 
ورخص ثمن������ه كمنَتج ثانوي من عملية 
البت������رول. وحالي������ا تقوم  اس������تخراج 
ف������ي   Energizer Resources الش������ركة 
تورونتو )كن������دا( بتطوير منجم ضخم 
للڤانادي������وم ف������ي مدغش������قر، من أجل 

تزويدها بهذا املعدن.

وفي املناطق التي يستمر فيها سطوع 
الش������مس فترات طويلة، تك������ون محطاُت 
زة  توليد الطاقة من أش������عة الشمس املركَّ
طريقة اقتصادية لتوليد الطاقة وتخزينها. 
وهنا تقوم صفوف من املرايا املرتبة على 
شكل قطوع مكافئة بتركيز أشعة الشمس 

على شبكة أنابيب طويلة متتد موازية لها، 
ن سائال - من قبيل زيت معدني -  فتسخِّ
داخل هذه األنابي������ب. وينتقل هذا الزيُت 
ل فيه املاُء - بفعل حرارة  إلى مبنى يتحوَّ
ه������ذا الزيت - إلى بخار يدير عنفة توليد 
الكهرباء. فإذا ما غربت الش������مس، أمكَن 

خزُن الزيت الس������اخن ضم������ن أحواض 
لتوليد مزيد من البخار عدة ساعات على 

األقل، إلى أن يبرد تدريجّيا وببطء.
وم������ن اجلدير بالذك������ر أن عددا من 
زة  املركَّ الشمس������ية  الطاق������ة  محط������ات 
يعمل ف������ي الواليات املتح������دة وأوروبا. 
وعلى كلٍّ ومن أج������ل االحتفاظ بالطاقة 
احلراري������ة أطول م������دة مكن������ة، قامت 
محط������ة أرخميدس للطاقة الشمس������ية)2( 
ف������ي إيطاليا ببناء وح������دة عرض، قرب 
مدينة سيراقوس������ة في جزيرة صقلِّية، 
َتس������تعمل امللَح املذاب بدال من الزيوت؛ 
إذ ميكن تس������خني امللح املذاب إلى نحو 

بطارية تغّذي الشبكة عند احلاجة

فائض كهرباء الشبكة يعيد شحن البطارية

بطارية 
معادن 
سائلة

غ مفرَّ قيد الشحن مشحون

مغنيزيوم 
مصهور

كهرل ملح 
مذاب

إثمد مذاب

املعادن 
حُتِدث 
أيونات 

)شوارد(، 
مولِّدة 
تيارا 

كهربائّيا

تخزين حراري)�(
3.6
3.6
3.0
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550 درج������ة مئوية، مقارن������ة ب� 400 درجة 

مئوية للزيت، ما يؤدي إلى توليد مزيد 
من البخار خالل س������اعات إضافية بعد 
غروب الشمس، كما يقول <P. مارتيني> 
]مدير محطة أرخميدس لش������ؤون تطوير 
األعمال واملبيع������ات[. ويقول <مارتيني> 
أيضا إن خمس������ة أمتار مكعبة من امللح 
املذاب ميكنها تخزين 1 ميگاواط - ساعة 
م������ن الطاقة، مقارنة ب� 12 مترا مكعبا من 
الزيت. أما احملطة Solar Millennium في 
ل املنظومة الضخمة للزيوت  أملانيا، فتشغِّ
املذابة املس������ّماة Andasol 1 في األندلس 
بإس������بانيا منذ عام 2008. وفي الش������هر 
2011/5، أح������رزت ه������ذه احملط������ة قصب 

الس������بق في توليد الكهرب������اء من الطاقة 
الشمسية 24 ساعة متواصلة في اليوم.

ة من  وتبلغ تكلف������ة الطاقة املس������تَمدَّ
محطات توليد الطاقة الشمسية املركزة 
ة من محطة  اليوم ضعَفْي تلك املس������تَمدَّ
للغاز الطبيعي. ومع ذلك فإن خطة طريق 
صناعية تتنب������أ بأن الطاقة الشمس������ية 
زة س������تغدو منافسة للغاز الطبيعي  املركَّ
ف������ي غضون عش������ر س������نوات إذا ما مت 
إج������راء تعديل عل������ى تصاميم احملطات 
)وهذا يشمل كيمياء ال��م�وائع( وإدخال 
اقتصادات القياس النس������بي. ويبدو أن 
أوفر احملطات حّظا في النجاح هي تلك 
التي تقام ف������ي مواقع تندر فيها الغيوم، 

كالصحراء الكبرى.
وبطبيعة ال��ح���ال، ميكن اس�����ت��ع���م���اُل 
الطاق������ة الفائضة املتولِّ������دة من طواحني 
الهواء أو غيرها من املصادر لتس������خني 

السوائل التي من ش������أنها توليد الطاقة 
في وق������ت الح������ق. وبإم������كان التخزين 
احلراري أن يش������مل التبريد أيضا بدال 
 Ice Energy التس������خني؛ فالش������ركة  من 
ها مدينة ويندس������ور بوالية  مث������ال، ومقرُّ
كولورادو، تبي������ع منظومات ُتنِتج اجلليد 
خالل ساعات الليل، عندما تكون الطاقة 
وافرة. أم������ا في النهار في������ذوب اجلليُد 
ليغ������ّذي س������ائَل التبريد ف������ي منظومات 
التدفئ������ة والتبريد بغرض تكييف الهواء. 
وق������د بدأ بعُض أرباب املرافق التجارية، 
مثل املتاجر الكب������رى، بتركيب مثل هذه 
فون م������ن وطأة  الوح������دات وبذل������ك يخفِّ
تزايد الضغط على الش������بكة طلبا للطاقة 
املستخدمة في تكييف الهواء خالل أشدِّ 

ساعات النهار حرارة.

 

 

في النهار تركز املرايا 
أشعَة الشمس على 

ن  شبكة األنابيب، فتسخِّ
الزيَت املوجود فيها.

ن  الزيت احلاّر يسخِّ
أيضا املاء لتوليد البخار

ن أيضا  الزيت احلاّر يسخِّ
امللَح املذاب البارد.

في الليل، 
ن امللُح  يسخِّ
احلارُّ الزيَت 
البارد )غير 

ظاهر في 
الشكل(. ينتقل 

الزيُت احلاّر 
إلى مبادل 

حراري لتوليد 
البخار
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 HOME HYDROGEN )�(
)hydrolysis )1: تفكيك مادة باستعمال األثر الكيميائي للماء.
ع التفاعل الكيميائي من غير أن  )catalysts )2: مواد تسرِّ
تتأثر به.                                     )التحرير(

أح������د الرهان������ات القليل������ة احلظ في 
النجاح ولكن مكاسبها احملتملة عظيمة 
في مجال تخزين الطاقة س������وف تعتمد 
على أصحاب البيوت ب������دال من املرافق 
اخِلدمي������ة. فعلى مدى أكثر م������ن قرَننْي 
من الزم������ن والعلماُء يحلِّل������ون املاَء إلى 
واألكس������جني  الهدروج������ني  عنصري������ه: 
بإمرار تيار كهربائ������ّي فيه. ومن املمكن 
استهالك الهدروجني فيما بعُد في خلية 
وقودية )تعمل بالوقود( fuel cell لتوليد 
الكهرباء. ويتمثل التح������ّدي الراهن في 
إمكان حتلي������ل املاء و»حرق« الهدروجني 
على نحو فعال، من دون إنتاج كثير من 

احلرارة التي تذهب هدرا.
وقد تكون فاعليُة انشطار الهدروجني 
أعلى بكثير لو كان باإلمكان استعمال 
ضوء الش������مس مباشرة، بدال من أخذ 

الطاقة الكهربائية من الشبكة، أي كما 
تستعمل النباتاُت الشمَس في اإلماهة 
)احللمهــــة()1( أثن������اء عملي������ة التركيب 
ر خاليا  الضوئي. ومنذ س������نوات تتوفَّ
»إماهية« ُصنعية تؤدي الوظيفَة نفَسها، 
ولكنها غير فّعالة ومكلفة ماديا. ويعكف 
كيميائي������ون، من أمثال <D. نوس������يرا> 
]م������ن معه������د ماساتش������وتس للتقانة[ 
و<S .N. لويس> ]من معه������د كاليفورنيا 
للتقانة[ عل������ى تطوير موادَّ جديدة ذات 
أداء أفضل - وهي وســــائط حّفازة)2( 

أساُس������ها عنصر الكوبالت )في حالة 
)في  النانوية  والقضبان  <نوس������يرا>(، 

التكاليف  ولك������ن  <لوي������س>( -  حال������ة 
املترتبة على ذلك تبقى باهظة جّدا.

وسواء استخدمت الكهرباء أو الشمس 
مباشرة، فإن العوائق تبقى كبيرة أيضا 
جلهة إعادة التحويل؛ فاخلاليا الوقودية 
حترق الهدروجني بص������ورة فعالة، لكنها 
تعتمد على م������وادَّ حّف������ازة باهظة الثمن 
كالپالتني. فالوحدة التي تستطيع تزويد 
سيارة بالطاقة أو إنارة مبنى رمبا تكلِّف 
عش������رات آالف الدوالرات. ومن ثم، فإن 
العلماء يس������عون إلى إيجاد موادَّ بديلة، 
ب������أن تخزي������ن الهدروجني يضيف  علما 
صعوبة أخرى ناش������ئة ع������ن قابلية الغاز 

لالنفجار، وضرورة متييعه أو ضغطه.
ف������إذا أمك������َن تذلي������ُل جمي������ع ه������ذه 
������َر ملالكي البيوت اقتناء  الصعوبات، تيسَّ
محطات صغيرة خاصة بهم لتوليد الطاقة 
ر  الهدروجينية في مبانيهم. وعندما يتوفَّ
للمرفق احملليِّ فائض من طاقة الرياح أو 
الشمس، يستطيع مالكو البيوت استعماله 
لشطر الهدروجني، الذي سيغّذي املبنى 
في وقت الح������ق عندما تكون الش������مُس 
محتجب������ة أو الري������ُح س������اكنة. وملا كانت 
كثافُة الطاقة ف������ي الهدروجني أكبر منها 
في الگازولني )البنزين(، فرمبا ُتستعمل 
يوما ما في تسيير املركبات والشاحنات 
كذلك، وصوال إلى اقتصاد طال انتظاره، 

يعتمد على الهدروجني.                 <

Scientific American, March 2012
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طب الغد)�(
نظرة على اجلهائز)1( الطبية الواعدة، والتي هي قيد التطوير حاليا.

خالل السنوات القليلة املاضية، استفاد الباحثون من تقدم لم 
يسبق له مثيل في مجال البيولوجيا واإللكترونيات والوراثيات 
genetics البش������رية م������ن أج������ل تطوير عدد مثي������ر لإلعجاب من 

عتيدة)2( أدوات جديدة لتحسني صحة البشر، وتعزيزها. واآلن 
أصبح������ت التقنيات الطبية املعقدة وحتليل البيانات على وش������ك 
اإلفالت من حدودها التقليدية داخل املستش������فيات واملختبرات 

احلاسوبية وتشق طريقها إلى حياتنا اليومية. 
وسيكون بإمكان أطباء املس������تقبل استخدام هذه األدوات 
ملراقبة املرض������ى والتنبؤ بكيفية اس������تجابتهم لبعض اخلطط 
العالجي������ة اخلاصة اس������تنادا إلى اخلصائ������ص الفريدة في 
فيزيولوجيا أجس������امهم، وذلك بدال من اعتمادهم على املعدل 
الوس������طي الستجابة مجموعة كبيرة من املرضى في التجارب 
السريرية. كما أن التقدم احلاصل في مجال تصغير الشيبات 
chips احلاسوبية والهندس������ة البيولوجية وعلوم املواد أرسى 

األس������اس للحصول على جهائز جديدة ميكنها أن حتل محل 
األعض������اء املعقدة مثل العني والبنكرياس أو مس������اعدتها على 

أداء وظائفها بشكل أفضل. 
وتق������دم املقاالت املعروضة ف������ي الصفحات التالية حملة 
ع������ن أهم التطورات الواعدة في التقنيات املعدلة في مجال 
الوراثيات واإلبصار االصطناعي والس������رطان واملرقابات 
monitors الطبي������ة القابل������ة للغرس واألمراض النفس������ية. 

وبالطبع لن تنج������ح جميع هذه التط������ورات إال أنها توحي 
مبجملها أن التقنيات الطبية املدمجة ستؤدي دورا يتزايد 
باس������تمرار لن يقتصر على معاجلة املرضى بل ميتد إلى 
حماية األصحاء.                                  )احملررون(

TOMORROWʼS MEDICINE )�(
)1( devices أو نبائط )ج: نبيطة(

kit )2(

املجلد 28 العددان 12/11
نوڤمبر/ ديسمبر 2012
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)�( PERSONALIZED MEDICINE: يقص������د بذلك الطب الذي يراعي الفروق الفردية بني 
املرض ليالئم حالة كل مريض على حدة.

genetics )1(
)2( hereditary material                                                           )التحرير(

وراثيات)1(
طب تفريدي)�(

تواصل تكاليف َسلَْسلة اجلينوم البشري انخفاضها 
إال أن التفسير املنطقي للنتائج مازال حتديا. 

 Human Genome عندما ُأطلق مشروع اجلينوم البشري
قبل عش������رين عاما كان من املتوق������ع أن تتطلب محاولة طباعة 
كت������اب التعليم������ات الالزمة لبناء كائن بش������ري مئات من آالت 
لَسلة، وأن تبلغ تكاليف ذلك ثالثة باليني دوالر وتستغرق  السَّ
15 عاما. وبعد مضي ثالثة عش������ر عام������ا، أي في عام 2003، 

ُأعلن عن َسلَس������لة كاملة للجينوم البشري، ولكن هذا اإلجناز 
الهائل مازال قيد التطوير، إذ ما زالت هناك فجوات في خريطة 
املـــادة الوراثية)2( التي حتدد املصير اجليني للش������خص وما 

زالت تلك الفجوات بحاجة إلى أن مُتأل. 
لننتقل بس������رعة إل������ى املع������رض الدول������ي لإللكترونيات 
االس������تهالكية في »الس فيگاس« في الش������هر 2012/1. فبني 
خزائن األلعاب والتلفازات ذات الشاشات املسطحة تقف آلة 
سلسلة اجلينوم، وهي علبة صقيلة بيضاء اللون بحجم طابعة 
مكتبي������ة، يقول مبتكروها إنها، عندما تتوافر في األس������واق 
أواخر هذا العام (2012)، س������تتيح السلسلة اجلينية الكاملة 
للشخص خالل بضع ساعات لقاء ألف دوالر أمريكي، وهو 

ما يعادل ثمن شاشة تلفازية بالزمية عالية اجلودة. 
وعلى مدى س������نوات اعتبر مبلغ ألف دوالر أمريكي احلد 
األعلى الفاصل لتكلفة َسلس������لة اجلينوم ال������ذي يؤذن بوالدة 
عهد جديد من الطب التفريدي. فعند هذا احلد من األس������عار 
يفت������رض أن تكون قراءات readouts امل������ادة الوراثية رخيصة 
لدرج������ة تكفي كي يس������تخدمها األطباء العادي������ون في عملهم 
ملعاجلة املرضى املصابني بأمراض القلب والسرطان وغيرها 
من العلل مس������تندين إلى األخط������اء اجلينية التي يواجهها كل 
فرد على حدة وإلى حاالت التحسس لألدوية لديه. ومع تزايد 
فرص توافر آالت سلس������لة اجلينات، مث������ل تلك التي عرضت 
ف������ي املعرض، يقول مراقبو الصناعات إن فجر عهد جديد من 

االختبارات اجلينية الشاملة لإلنسان قد أشرق. 
ولكن البعض يقول إن نش������ر هذه التقانة على نطاق واسع 
أمر س������ابق ألوانه. فيقول <T. فاراتي> ]أستاذ الوراثيات في 
كلية الطب بجامعة جون هوپكنز[: إن هذه التقنية غير جاهزة، 
ويس������اوره القل������ق من أن املناف������ع احملتملة للط������ب اجلينومي 

التفريدي قد نالت قسطا مبالغا فيه من الترويج. ويتابع قائال: 
إن التفرس )التحري( اجليني genetic scan الكامل سواء ما 
كان من قبل طبيب أو ما كان ُيشترى عبر اإلنترنت يكاد يكون 

عدمي الفائدة اآلن كأداة طبية. 
وتتمثل املشكلة الرئيسية في أن التقانة تسير بسرعة أكبر 
من قدرة الباحثني على فهم النتائج التي تتمخض عنها. واملثال 
 genetic readout على ذلك أنه لكي يفهم األطباء أي قراءة جينية
تعد مؤش������را مهما على امل������رض وأي القراءات ميكن جتاهلها 
بأم������ان ينبغي مقارنة كل قراءة جينية ألحد األش������خاص بعدد 
ضخم من القراءات لدى أش������خاص آخرين. وإضافة إلى ذلك 
فإن عددا كبيرا من األمراض ينجم عن طفرات نادرة احلدوث 
لم يتم تعرفها حتى اآلن. وأخيرا فإن مهمة فرز الكمية الكبيرة 
ع������ن البيانات الناجتة م������ن تفريســـة scan اجلينوم هي مهمة 
مضنية. ويقول <أشلي> ]أس������تاذ أمراض القلب املساعد في 
كلية الطب بجامعة س������تانفورد[: »إن إنتاج السلسلة ما هو إال 
اخلطوة األولى القليلة التكاليف«، ويضيف قائال: »ولكن ماذا 
عن حتليل النتائج؟ ومن العجب أن ذلك لن يكون س������ريعا ولن 

يكون قليل التكاليف.«
ولتوضي������ح مدى التعقيد الذي تتس������م ب������ه العملية أجرى 
<أشلي> وعدد قليل من الباحثني في جامعة ستانفورد وجامعة 
هارڤ������رد حتليال جلينوم زميلهم <كويك> ]أس������تاذ الهندس������ة 
البيولوجية[، وقد أمضوا ستة أشهر في تعّرف كيفية إجرائه، 
مع أن <كويك> كان قد أجرى َسلس������لة جينومية بنفسه، ومن 

هنا كانت البيانات اخلام التي يحتاجون إليها متاحة لهم. 
وقد تضمنت الس������وابق العائلية لدى <كويك> أمثلة متعددة 
من أمراض القلب. وم������ن املؤكد أن الفريق وجد لدى <كويك> 
»ضروبا جينية« متعددة لها عالقة بزيادة االستعداد لإلصابة 
بالنوب������ات القلبي������ة. إال أن التحلي������ل اجليني أظه������ر عددا من 
املفاج������آت، ومنها زيادة احتمال وجود م������رض دموي وراثي 
يدعى داء التصبغ الدموي )داء ترســـب األصبغة الدموية( 
hemochromatosis م������ع أن������ه ال يوجد أحد من أس������رة <كويك> 

يعان������ي هذا املرض. وفي هذه احلالة يتعذر القول ما إذا كانت 
النتائج غي������ر املتوقعة تلك تعكس خطرا حقيقيا أم إنها مجرد 
لَْسلة، وهو املكافئ اجليني خلطأ  نوع من اخلطأ في عملية السَّ

في الطباعة. 
وعلى الرغم من هذه األخطاء املؤسفة، فإن <أشلي> متفائل 
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)�( BIONIC EYE = ع������ني إلكترونية، وكلمة Bionic هي صفة للجس������م أو العضو الذي 
يحتوي على جهيزة إلكترونية جتعله قادرا على العمل.

ARTIFICIAL SIGHT )1(
)2( biopolar cells                                                                 )التحرير(

إبصار اصطناعي)1(
عني بيونية)�(

ستعيد املستقبالت الضوئية التصنيعية الرؤية للعميان.

يعرف <M. تيرهو> الفرق بني التفاحة واملوزة وباس������تطاعته 
إخب������ارك ب������أن إحداها كروية وحلوة وتق������رش عند قضم جزء 
منه������ا، وأن الثانية طويلة ومنحنية وتنه������رس عند تركها فترة 
طويل������ة تكفي لفرط نضجها. ولكنك إذا طلبت إليه أن مييز بني 
ثمرة وأخرى من دون أن يلمس أو يش������م أو يتذوق أيا منهما، 
فإنه لن يستطيع ذلك. إن <تيرهو> أعمى متاما إال أنه استعاد 
قدرته على التمييز بني التفاحة واملوزة عن طريق اإلبصار ملدة 
ثالثة أش������هر عام 2008، بفضل شـــيبة chip إلكترونية ضئيلة 
احلجم غرس������ها الباحثون في عينه اليسرى. وعلى الرغم من 
قصر مدة النجاح األولى للتقانة اجلديدة، فقد غّير باستمرار 

التوقعات من أجل <تيرهو> والكثيرين من أمثاله. 
يعم������ل <تيرهو> في منظمة للبعثات الدراس������ية الرياضية 
بفنلن������ده، وهو مص������اب بالتهاب الش������بكية الصباغي، وهذا 
مرض جيني يتلف اخلاليا احلساس������ة للض������وء التي تبطن 
الش������بكية في القس������م اخللفي من العني. وقد كان <تيرهو> 
يتمت������ع برؤية جيدة حتى بلوغه س������ن 16 عام������ا عندما بدأت 
الرؤي������ة لديه بالتدهور، وفي العش������رينات من عمره تدهورت 
أيضا قدرته على الرؤية في ضوء النهار. وعندما بلغ س������ن 
35 عاما فقد <تيرهو> الرؤية املركزية في كلتا عينيه، وعندما 

بلغ 40 سنة من العمر لم يعد يدرك سوى أثر من الضوء في 
محيط الرؤية لديه.

ومن ثم تغير كل ش������يء في الشهر 2008/11، عندما غرس 
<زرني������ر> ]الذي يعمل في جامعة توبنگن بأملانيا[ الش������يبة في 

ش������بكية عني <تيرهو>، فقد حلت الش������يبة محل املس������تقبالت 
الضوئية التالفة )والتي يطلق عليها اس������م الِعِصّي واملخاريط( 
ل املستقبالت الضوئية  في الشبكية. وفي الشبكية السليمة حتوِّ
الضوء إلى دفعـــات impulses عصبية تصل في نهاية املطاف 

إلى الدم������اغ بعد مس������يرها عبر طبقات متعددة من النس������ج 
املتخصصة. ويتكون أحد هذه النس������ج من خاليا يطلق عليها 
اس������م اخلاليا الثنائية القطب)2(. وتتألف كل شيبة من 1500 
مربع مرتبة ضمن شبكة منتظمة تقيس 0.12 بوصة طوال و 0.12 
بوص������ة عرضا، ويتضمن كل مربع من تل������ك املربعات واحدا 
من الصمامات الثنائية الضوئيـــة photodiodes ومضخما 
amplifier وقطبـــا كهربائيـــا electrode. وما أن يش������ع الضوء 

على أحد الصمامات الضوئية حتى يولد تيارا كهربائيا ضئيال 
يتق������وى بتأثير املضخم املجاور ويتوجه إلى القطب الكهربائي 
الذي ينبه بدوره اخللية الثنائية القطب األقرب إليه، مرسال في 
نهاية املطاف إشارة عبر العصب البصري إلى الدماغ. وكلما 
ازدادت كمية الض������وء على الصمام الثنائي الضوئي ازدادت 

قوة التيار الكهربائي الناجت. 
لقد فتحت الغرسة implant التي غرست في عني <تيرهو> 
نافذة له على العالم، وتبلغ أبعاد هذه النافذة مساحة مربع من 
الورق تقيس أضالعه 8 بوصات وموضوع على مسافة ذراع. 
وم������ن خالل تلك النافذة، متكن <تيرهو> من تعرف األش������كال 
الرئيس������ية للناس واألشياء والسيما عند وجود تباين قوي بني 
األل������وان الفاحتة والداكنة، إذ إن الش������يبة لم تكن تتضمن من 
األقطاب الكهربائية ما يكف������ي إلنتاج صور واضحة احلدود. 
إضافة إلى ذلك، سمحت له الشيبة بإدراك ظالل رمادية فقط 
ب������دال م������ن إدراك األلوان، ألنه لم يك������ن بإمكانها متييز أطوال 

موجات ضوئية مختلفة. 
وعل������ى الرغم من جوان������ب القصور هذه فق������د غّيرت هذه 
الغرسة تغييرا حاسما كيفية تفاعل <تيرهو> مع العالم خالل 
أيام من إجراء اجلراحة له، فللمرة األولى خالل عقد من الزمن 
صار مبقدوره رؤية األش������ياء وتسميتها مثل األواني الفضية 
والفواك������ه وقراءة الرس������ائل املكتوبة بأح������رف كبيرة القياس، 
واالقتراب م������ن الناس في الغرفة وتعّرف من يحب منهم. كما 
صار مبقدور مريضني آخرين، زرعت لهما تلك الغرسات في 

في أن قراءات الدنا DNA اخلاصة بكل إنسان ستغير متاما 
حقل الرعاية الطبية، ويتوقع قدوم اليوم الذي يشكل فيه جينوم 
الش������خص جزءا اعتياديا من س������جله الطبي اإللكتروني. ومع 
ذلك، فإن العدد القليل من املرضى الذين اس������تفادوا بش������كل 

كبير م������ن حتليل أجزاء ضخمة م������ن جينوماتهم كانت لديهم 
أم������راض نادرة ذات ضروب جينية غي������ر مألوفة لدرجة تكفي 
إلظهارها بوضوح، وبالنس������بة إلى بقية الناس فإن جينوماتهم 

تنتظر لتروي القصة التي لم ُترَو بعد. 
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ZEROING IN ON CANCER )�(
)infection )1 أو عدوى.

coil )2(
)3( البصر الثاني.                                                               )التحرير(

كشف مبكر
االجتاه نحو الهدف في السرطان)�(
ُيطور املهندسون البيولوجيون جسيمات نانوية ضئيلة 

احلجم مبرمجة لكشف السرطان في أبكر مراحله.

ميكن للجسيمات الفائقة الصغر أن تعالج بعضا من أكثر 
املش������كالت الطبية صعوبة، فما يدعى اجلســـيمات النانوية 
nanoparticles الت������ي تقاس أبعادها بالنانومتر )وهو واحد من 

البليون من املتر( هي جس������يمات بالغ������ة الصغر بحيث ميكن 
ل�500 منها أن ُترصف على املقطع العرضي لش������عرة إنسان. 
ويهندس العلماء تلك اجلس������يمات النانوية لعمل كل شيء من 
توصيل األدوية ضمن أجزاء معينة من اجلسم، إلى احلصول 
على ص������ور أكثر تفصي������ال لألعضاء الداخلي������ة. وفي الوقت 
احلاضر يعّدل الباحثون اجلسيمات النانوية بغية استخدامها 

في كشف اخلاليا السرطانية أينما كانت مختبئة.

وقت قريب من ذلك التاريخ، تعّرف مواضع األشياء الوضاءة 
إذا ُوضعت أمام خلفية داكنة اللون. 

وقد اضطر <زرنير> إلى إزالة الشيبة بعد مضي ثالثة أشهر، 
ألن تصميمها ت������رك املريض معرضا لألخمـــاج)1( اجللدية: فقد 
كانت هناك بطارية خارجية بحجم اجليب توفر الطاقة للمضخات 
عبر ش������ريط صغير يخترق اجللد تاركا جرحا مفتوحا. إضافة 
إل������ى ذلك، كان ينبغ������ي على املرضى أن يبق������وا قريبني من أحد 
احلواس������يب الذي يضبط الس������لكيا تواتر الدفعات اإللكترونية، 

وغير ذلك من مظاهر الرؤية مثل الوضاءة والتباين.
ومن������ذ ع������ام 2008 زاد <زرنير> األمان ال������ذي تتمتع به 
الغرس������ة ومن قابليتها للحمل. أما النم������وذج األخير الذي 
ُزرع في عشرة أشخاص فهو السلكي؛ فتحت اجللد يوجد 
س������لك نحيل ينطلق من وشـــيعة)2( كهرطيس������ية تقع خلف 
األذن على مس������افة قصيرة من الشيبة املزروعة في القسم 
اخللفي من العني، كما أن وضع وش������يعة كهرطيسية أخرى 
في صندوق بالستيكي صغير على سطح اجللد قرب األذن 
س������وف يكمل الدارة الكهربائية التي توفر الطاقة للغرسة. 
وميكن للمرضى أن يعدلوا شدة الوضاءة والتباين بالتعامل 
مع األزرار على الوشيعة اخلارجية. وللوصول إلى حتسني 
أكث������ر لهذه التقانة، يرغب <زرنير> في زرع ثالث ش������يبات 
متج������اورة في ش������بكية واحدة بحيث يصب������ح لدى املريض 

مساحة واسعة للرؤية. 
ومع أنه يجب على املستقِبالت الضوئية الصنعية أن تثبت 
أنها مفيدة في أي شكل من أشكال العمى الذي ينجم عن تلف 
املستقبالت الضوئية )ونعني بها التهاب الشبكية الصباغي 
retinitis pigmentosa وتنكس املشيمية choroideremia وبعض 

 geographic أنواع تنك������س البقعة مثل الضمـــور اجلغرافـــي

atrophy(، فإنه������ا ال تفي������د في مس������اعدة املصاب������ني بالزرق 

 degradation وال في احلاالت التي تؤدي إلى َتدرك glaucoma

العصب البصري. 
وقد حقق فريق آخر جناحا يرقى إلى املس������توى ذاته من 
النجاح الذي حققه <زرنير> في الدراس������ات الس������ريرية. فقد 
طورت الش������ركة Second Sight)3( في كاليفورنيا غرسة شبكية، 
تها Argus II، تس������تخدم أيضا ملعاجلة التهاب الشبكية  َس������مَّ
  Argus II الصباغي، ولكن بأس������لوب مختلف. وتلتقط الغرسة
الصور من العالم اخلارجي بواس������طة آل������ة تصوير )كاميرا( 
ضئيل������ة احلجم تثبت على النظارات ثم حُتّول تلك الصور إلى 
دفعـــات impulses كهربائية وتنقلها إلى قطب كهربائي يستقر 
على سطح الشبكية بدال من أن يكون مغروسا ضمنها. وهكذا 
فإن الغرسة Argus II ال تعمل على شاكلة غرسة <زرنير>، فهي 
ال حتاكي التنبيه السوي للشبكية بواسطة املوجات الضوئية، 
ولكنه������ا تنتج بدال من ذلك بقعا م������ن النقاط الوضاءة والداكنة 

التي ينبغي على املريض أن يتعلم كيف يفسرها. 
إن اس������تعادة الرؤي������ة مرتفعة التكاليف حت������ى في املجال 
 Argus II الرمادي. ففي الوقت الراهن، يكلف تركيب الغرس������ة
مئة أل������ف دوالر لكل عني وذلك حاملا يت������م اختبارها واملوافقة 
على اس������تعمالها، أما ثمن غرسة <زرنير> فمن املرجح أال يقل 
عن ذلك. كما ينبغي على <زرنير> أن يجري دراسات سريرية 
إضافي������ة قبل أن تس������مح له املجالس االستش������ارية األوروبية 
بتدريب جراحني آخرين على هذه العملية. وقد نالت الغرس������ة 
Argus II املوافقة عل������ى بيعها في جميع أوروبا ولكنها لم تنل 

ذلك في الواليات املتحدة، ويش������ير جناح الدراسات السريرية 
األولى وس������رعة حتس������ني التقانة إلى أن غرسات الشبكية قد 

تتوافر على نطاق واسع خالل سنوات معدودة.
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SMART IMPLANTABLE DEVICES )�(
monitors )1(

مقياس البعد الشخصي
جهائز ذكية ميكن غرسها)�(

تصدر ُمرقابات )أجهزة مراقبة( monitors السلكية 
جديدة حتذيرات للمرضى من حدوث نوبة قلبية 
وشيكة أو تساعدهم على تدبير الداء السكري.

يعك������ف املهندس������ون الطبي������ون البيولوجيون عل������ى تطوير 
مراقبـــات)1( بالغ������ة الصغ������ر وقابلة للغ������رس، ومبقدورها أن 
تخم������ن كيفية معاجلة املرضى املصابني بأمراض مزمنة، مثل 
األمراض القلبية والس������كري، على أفض������ل وجه مكن. ففي 
الوق������ت احلاضر، يت������م في العيادات اختب������ار العديد من هذه 
اجلهائز التي ترسل البيانات الس������لكيا في املناطق الرئيسية 
من اجلس������م أو من الدم إلى مس������تقبالت خارجية. وفي نهاية 
املط������اف، ميكن ألجهزة املراقبة التي ميكن غرس������ها أن تؤدي 
دورا ف������ي املعاجلة أكثر فعالية، ول������ن يقتصر هذا الدور على 

تكش������ف أدوات التصوير االعتيادي������ة األورام عندما تكبر 
لدرج������ة تكف������ي لرؤيتها عن������د التفـــرس scaning. وتس������تطيع 
اجلس������يمات النانوية كشف خلية س������رطانية واحدة في عّينة 
تضم عشرة ماليني خلية سليمة. واالختبارات اجلارية للكشف 
عن سرطان الثدي في اجلسيمات النانوية، على سبيل املثال، 
ميكن بواسطتها كشف أورام أصغر مبئة مرة من األورام التي 
ميكن كش������فها بتصوير ش������عاعي للصدر. وميكن للجسيمات 
النانوية املزودة ببروتينات نوعية للسرطان أو مبواد جينية أن 
تس������اعد األطباء أيضا على التمييز ب������ني األورام اخلبيثة وبني 

االلتهابات العادية أو األورام احلميدة. 
يعكف <النزا> ]وهو أس������تاذ الهندس������ة الطبية البيولوجية 
في جامعة واش������نطن في سانت لويس[ مع زمالئه على تطوير 
جس������يمات نانوية تبحث عن األوعية الدموية احلديثة التشكل 
الت������ي تقدم التغذية على نحو نوعي لنمو األورام وتش������ير إلى 
وجودها والتي تعتبر مرحلة رئيس������ة في تطور أورام القولون 
والثدي وغيرها من الس������رطانات. فمثل هذا النمو في األوعية 
ال يحدث عادة في نس������يج غير س������رطاني. وميكن لهذه التقانة 
أن تقدم لألطباء معلومات حول سرعة منو السرطان، وبالتالي 

حول ضراوة املعاجلة التي يجب أن تطبق. 
أما <گامبير> ]وهو أس������تاذ األشعة التشخيصية في جامعة 
س������تانفورد[ فقد ركز اهتمامه مع زمالئه على سرطان القولون 
واملس������تقيم، وذلك في محاولة لكش������ف األورام اخلبيثة البالغة 
الصغر التي رمبا ال يكشفها التنظير العادي للقولون. وقد أنتجت 
هذه املجموعة جسيمات نانوية مصنوعة من الذهب والسيليكا، 
ثم أضافوا إليها جزيئات تعطي تعليمات للجس������يمات النانوية 
ك������ي تتجه مباش������رة نحو اخلاليا اخلاصة بس������رطان القولون، 
وعندما ترتبط اجلزيئات الهادفة بورم في القولون أو املس������تقيم 
فإن املعادن في اجلسيمات النانوية ُتشتت الضوء الصادر عن 

منظار خاص ما يكشف وجود السرطان. 
كما يحاول املهندسون املتخصصون باجلسيمات النانوية 
أيض������ا اصطناع جس������يمات نانوية تؤدي مه������ام متعددة مثل 
 (MRI) توضيح األورام في التصوير بالرنني املغنطيســـي
واإلصـــدار البوزيترونـــي (PET)، ومنه������ا إيص������ال أدوية 
الس������رطان إلى تل������ك األورام. وميكن ملثل ه������ذه املجموعة من 
اجلهائـــز النانوية nanodevices أن تس������مح لألطباء برؤية ما 
إذا كان أح������د العالجات يصل إلى امل������كان الذي يفترض أن 
يصل إلي������ه، وما إذا كان فعاال. واألطب������اء في غالب األحيان، 
ال يعلم������ون جيدا مدى وصول العالج إل������ى الورم وذلك حتى 
عند اس������تعمال العالجات التي تؤثر تأثيرا نوعيا في اخلاليا 

الس������رطانية وال تؤثر في اخلاليا الس������ليمة. يقول <النزا> إن 
التصوي������ر هو الذي يس������مح لك مبعرفة أنك ق������د قمت بالفعل 

بإيصال الدواء ومبعرفة الكمية التي أوصلتها منه. 
وتواجه اجلهود املبذولة الس������تعمال اجلس������يمات النانوية 
في املمارس������ة الطبية بالعيادات بعض العوائق، إذ س������يكون 
على العلماء مثال إثبات أن هذه الوسائل الفائقة الصغر آمنة 
لالس������تعمال البشري، ولكن <گامبير> يقول إن »العقبة األكبر 
والوحيدة التي تواجهها معاجلة السرطان هي فقدان األهداف 
املعقولة.« وميكن تصميم اجلسيمات النانوية تصميما متقنا، 
ولكنها كما يقول »ليس������ت س������حرية«؛ إذ ال يعرف الباحثون 
م������ا يكفي حول املراحل الباكرة لنمو الس������رطان، وال يعرفون 
بالتال������ي اجلزيئات الت������ي ينبغي توجيه اجلس������يمات النانوية 
صوبه������ا. ويقول <النزا> طاملا أننا ل������م نعرف األهداف »فإننا 
لم نخُط بعد اخلطوة األولى«، ويتابع قائال: »علينا أن منش������ي 
قبل أن نس������تطيع اجل������ري.« يقدر احمللل������ون الصناعيون أن 
االستثمارات في حقل الطب النانوي ستصل إلى 130 بليون 
دوالر ف������ي عام 2016، وهذا يعني أن الس������باق نحو كش������ف 

احلقائق سيتواصل. 
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Angel Medical Systems )1(

س������بيل املثال بش������كل أساس������ي على كش������ف 
اضطرابات نظم arrhythmias القلب اخلطيرة، 
بل يتجاوز ذلك إلى إصدار صدمة تعيد احلياة 
إلى القلب املتوقف. وتستهدف أداتان من هذه 
األدوات الت������ي يتواص������ل تطويرها املش������كلتني 

الطبيتني األكثر شيوعا: 
النوبـــات القلبية. صنعت شـــركة النظم 
الطبية)1( في »شروسبري« بنيوجرسي، جهيزة 
أطلقت عليه������ا اس������م AngelMed Guardian، ال 
يزيد حجمها عل������ى حجم ناظمة ضربات القلب 
لتتعق������ب ضربات القلب الواح������دة تلو األخرى. 
وقد مت تصميمها لتس������تمع إل������ى النماذج غير 
الس������وية من ضربات القلب مثل زيادة س������رعة 
القل������ب أو اضطراب النبض عند الناجني حديثا 

من نوبة قلبي������ة )والذين جعلتهم النوبة القلبية عرضة لإلصابة 
بنوبة قلبية أخ������رى( ولكنهم غير مؤهلني لزرع ناظمة لضربات 
القل������ب أو مزيل للرجفان القلبي defibrillator. فإذا أحس������ت 
اجلهي������زة بنوب������ة أخرى وش������يكة فإنها تهتز وتس������بب إطالق 
أصوات وإصدار ومضات متقطعة لتنبيه املريض واألشخاص 
اآلخرين ليهبوا للمس������اعدة. ولتجنب التحذيرات الزائفة ينبغي 
أن تكتشف اجلهيزة اإلشارة الدالة على املشكلة ملدة تزيد على 
دقيقة واحدة قبل أن ترسل حتذيرها. وميكن تنزيل املعلومات 
التفصيلية التي اس������تمدتها اجلهيزة من القلب الس������لكيا على 
احلاس������وب بغية حتليلها. وق������د أجازت ش������ركة النظم الطبية 
لش������ركة أخرى تصنع مزيالت الرجفان القلبي القابلة للغرس، 
استعمال تقنيتها اخلاصة مبراقبة الضربات القلبية. وستسمح 
التقانة املشتركة للجهيزة بإيصال تيار كهربائي إلى القلب فور 
اكتشاف جهاز املراقبة إشارات تدل على توقف القلب أو على 
اضطراب خطي������ر في نظم القلب في الوقت الذي ترس������ل فيه 

أيضا نتائج تخطيط القلب الكهربائي إلى الطبيب.
مســـتويات الگلوكـــوز غير الســـوية. صنعت ش������ركة 
 )sensor في س������ان ديگو جهيزًة جديدة )محساســـا GlySens

ميكن غرس������ها ملعايرة مس������توى الگلوكوز، وقد يقدم يوما ما 
ل������كل واحد من مئ������ات املاليني من املصابني بالداء الس������كري 
نظاما الس������لكيا خاصا به ملراقبة گلوكوز الدم. وتسجل هذه 
اجلهيزة قراءات تكاد تكون متواصلة ملس������توى الس������كر حتت 
اجللد الذي يرتبط مبستواه في الدم. وكانت النتيجة احلصول 
على معلومات حول كمية جرعات األنسولني ومواعيد إعطائها، 
أكث������ر دقة واكتماال م������ن تلك التي ميك������ن حتقيقها عن طريق 

اختبار ال������دم املأخوذ من وخز اإلصبع. ونظرا لكون اجلهيزة 
قابل������ة للغرس، فإنها تتطلب قدرا من الصيانة أقل ما تتطلبه 

أجهزة املراقبة اخلارجية املتوفرة حاليا. 
يق������ول <لوس������يانو> ]وهو مهندس بيولوجي يش������غل منصب 
الرئي������س واملدير التنفيذي للش������ركة GlySens[: »نريد أن نعطي 
املريض واألس������رة جهيزة بسيطة لدرجة ميكنهم أن ينسوا أنها 
موج������ودة وأن يحصل������وا منها على املعلوم������ات فقط.« ويضيف 
<لوسيانو>: »إن معاجلة الداء السكري والكثير غيره من األمراض 
املزمنة تعتمد على املراقبة وتعرف أمناط اإلش������ارات والوصول 
به������ا إلى أفضل ح������ال مكن«. لذلك فإن امت������الك أداة اتصال 
الس������لكية ترد خاللها »كميات كبيرة م������ن البيانات بأقل تكاليف 

مكنة سيمكننا من عمل أشياء ال ميكن مجرد توقعها.« 
ومن املرجح أن تصبح احملساســـات sensors الالس������لكية في 
املس������تقبل أكثر حذقا، فقد طور الباحثون أداة نحيلة ومرنة ميكن 
تطبيقها على اجللد بش������كل يشبه الوشم املؤقت، أو غرسها داخل 
اجلسم، وميكنها جمع قراءات سرعة النبض والتقلصات العضلية 
وحتى املوجات الدماغية. وقد طورت الشركة MC-10 ]وهي شركة 
في كامبردج ماساتشوتس تصنع األجهزة اإللكترونية املرنة[ دارة 
مستقبلية تكاد تكون محمولة بالكامل ولها مصدر لإلمداد الداخلي 
بالطاقة ومرِسلة )جهاز إرسال( transmitter. ومن املرجح أن توليفة 
جتمع بني املراقبة الالسلكية لألعضاء الداخلية واستخدام التقانة 
التي تتس������م باملرونة والش������كل املالئم س������تتيح للمرضى واألطباء 
املعلوم������ات الفورية البالغة األهمية حول طيف واس������ع من احلاالت 

املرضية املزمنة التي كانت صعبة التدبير منذ زمن طويل.
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BLOOD TESTS FOR MENTAL ILLNESS )�(
)1( رئيسة مختبر في جامعة كامبردج.

mitochondria )2(
brain-derived neurotrophic factor )BNDF( )3(

a temporary drug-induced psychosis )4(

Scientific American, May 2012

مراجع لالستزادة

علوم عصبية
اختبارات دموية لكشف 

األمراض النفسية)�(
ميكن ملستويات بروتينات معينة أن توفر طريقة 

جديدة لتشخيص الفصام واالكتئاب.

تريد <S. باهن>)1( تغيير الطريقة التي يتم وفقها تش������خيص 
االضطرابات النفس������ية اخلطيرة. فقد قضت 15 عاما تس������بر 
أغ������وار الدم والدماغ ل������دى مرضى الفص������ام واالضطرابات 
الثنائي������ة القط������ب )وفيه يتذبذب مزاج الش������خص بني الهوس 
mania واالكتئاب depression(، وتبحث عن بروتينات تشير إلى 

احتمال حدوث هذه احلاالت لدى أحد األش������خاص. ويؤمل أن 
تقدم هذه اجلزيئات التي تعرف باسم الواسمات البيولوجية 
biomarkers طريقة أكثر موضوعية لتعّرف األمراض النفس������ية 

م������ن الطريقة املعتادة التي يس������تند فيها التش������خيص إلى حد 
كبير، إلى السلوكيات التي ُيبّلغ عنها املريض نفسه. 

ومع أن الواس������مات البيولوجية قد حّس������نت طرق تش������خيص 
العديد من األمراض ومن بينها الداء السكري واملرض القلبي، فلم 
يثبت حتى اآلن أنها مفيدة أيضا في األمراض النفسية. ومع ذلك، 
ف������إن <باهن> إلى جانب عدد قلي������ل من االختصاصيني في العلوم 
العصبية، مقتنعون بأن الواس������مات البيولوجية ستصبح في وقت 
قريب مكّونا ال غنى عنه من مجموعة وس������ائل تشخيص األمراض 
النفس������ية. ويتوفر اآلن جتاريا اختباران دمويان - يستند أحدهما 

إلى األبحاث التي أجرتها <باهن> - ُيستخدمان لهذا الغرض. 
وفي عام 1977 بدأت <باهن> بتفحص نس������ج دماغية محفوظة 
لرجال ونس������اء ماتوا وكانوا مصاب������ني بالفصام، فوجدت أن في 
العين������ات التي فحصتها مس������تويات عالي������ة أو منخفضة من 50 
بروتينا مقارنة بالنس������ج الدماغية ألش������خاص أصحاء، ويس������هم 
19 بروتينا منها ف������ي العمليات التي جتريها املتقـــدرات)2(، وهي 

عضيـــات organelles ضئيلة جدا منتجة للطاقة في اخلاليا. كما 
وجدت <باه������ن> أيضا بّينات عل������ى أن العصبونات لدى مرضى 
الفصام ال تستطيع اس������تخدام الگلوكوز استخداما فعاال، وإمنا 
تعتمد على جزيئات مختلفة هي الالكتات كمصدر بديل للطاقة. 

وفي ع������ام 2006 وجدت <باه������ن> اختالف������ات كيميائية حيوية 
مش������ابهة في الس������ائل الدماغي الش������وكي وفي الدم لدى األحياء 
املصابني بالفصام. وقد مّيزت في دراس������تني هما األحدث من بني 
دراس������اتها، املرضى املصابني بالفصام من أولئك األصحاء بدقة 
بلغت 80 في املئة، وذلك بفحص مستويات 51 بروتينا من بروتينات 

الدم. وتضم هذه املجموعة من الواس������مات البيولوجية )احليوية( 
الكورتي������زول، وه������و هرمون االس������تجابة للكـــرب stress، وبروتينا 

يعرف باس������م العامل التغذوي العصبي املشـــتق من الدماغ )3(
(BDNF)الذي يشجع على منو عصبونات جديدة إلى جانب إنشاء 

اتصاالت جديدة بني العصبونات املوجودة من قبل. 
واس������تنادا إلى األبحاث التي أجرتها <باهن> طّور مختبر 
Myriad في أوس������ن بوالية تكس������اس اختبارا دمويا لكش������ف 

الفصام تبل������غ تكلفته 2500 دوالر أمريكي وأطلق عليه اس������م 
VeriPsych، وه������و اختبار يقيس مقادي������ر البروتينات املختلفة 

الت������ي حددتها <باهن> من قبل. وم������ع أن االختبار لم يحصل 
عل������ى موافق������ة إدارة الغذاء وال������دواء األمريكي������ة FDA، فقد 
سمح لألطباء النفس������يني باستخدامه في مارساتهم. )بعض 
االختبارات التي يقتصر إجراؤها على مختبر وحيد ال حتتاج 
إل������ى موافق������ة اإلدارة FDA طاملا أنه يلب������ي املعايير الصارمة 

الستخدامه عند املرض(. 
ويش������به ذلك ما طورته ش������ركة Ridge للمواد التشخيصية 
التي مقرها سان دييگو، وهو اختبار لواسم بيولوجي لكشف 
االكتئاب توفره الشركة من خالل مختبر في كارولينا الشمالية 
 MDD Score لقاء 745 دوالرا أمريكيا. ويدع������ى هذا االختبار
)واالسم MDD مشتق من األحرف األولى لعبارة االضطراب 
االكتئابـــي الكبير major depressive disorder(، وهو يكش������ف 
10 واس������مات بيولوجي������ة في الدم من بينه������ا العامل التغذوي 

العصبي املشتق من الدماغ BDNF والكورتيزول. 
هذا ولم يتحقق العلماء من صحة هذه االختبارات الدموية في 
التجارب السريرية باستثناء دراسات صغيرة مّولتها الشركات 
ذاتها. ومع ذلك، فإن عددا قليال من األطباء النفس������يني يجدون 
أن ه������ذه األدوات تس������اعدهم على متييز الفص������ام من الذهان 
املؤقت احملرض باألدوية)4( أو على مساعدة املرضى املصابني 

باالكتئاب على تقّبل حقيقة حالتهم وحاجتهم إلى املساعدة.  <

 Personalized Medicine:  www.genome.gov/13514107
 Bionic Eye:  www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2801810
 Zeroing In on Cancer:  http://nano.cancer.gov
 Smart Implantable Devices:  www.ted.com/talks/eric_topol_the_wireless_future_of_
 medicine.html
 Blood Tests for Mental Illness:  www.nap.edu/catalog.php?record_id=11947
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املتعة املرافقة للتجربة املعيش������ة، وذلك انطالقا من الش������روط 
اآلنية التي يخضع لها الكائن احلي، كاجلوع والشبع مثال، أو 
الش������عور بتحقيق ما يكفي من أحد أصناف املتع. فمثال، بعد 
تناول فطيرة بكاملها، ُيصبح حتى مدمن الشكوالته املُسّلم به 

أقل اجنذابا إلى قطعة من احللوى.
وبخص������وص الغذاء، فإن مثل هذا الش������بع االنتقائي رمبا 
ر في جزء منه، حلث احليوانات على تنويع واسع لوجباتها  تطوَّ
الغذائية، وع������دم حصرها في صنف غذائ������ي واحد مفّضل. 
ويبدو أن عملية تكويد الشبع االنتقائي، تتم جزئيا في القشرة 
اجلبهيـــة احلجاجيـــة orbitofrontal cortex بالدم������اغ، وهي 
 prefrontal باحة تقع في أس������فل بطن القشـــرة قبل اجلبهيـــة
cortex التي تتدلى بدورها لتصل إلى مستوى ما فوق العينني 

عند اإلنس������ان. وتتلقى هذه الباحة معلومات من النواة املتكئة 
والكرة الشاحبة البطنية على حد سواء. ويبدو أن هذه الباحة 
هي املكان الذي تتم فيه إجراءات التعديل املتعلقة بكيفية متثيل 
املتعة على مس������توى الوعي - أي كيفية َغْمر اإلحساس بذلك 
الوهج اللذيذ الذي يقترن لدينا بشعور ُيعلن عن إشباع الرغبة 

وتراجع حدة املشاعر، وعن صوت داخلي يقول: كفى.
وبفضل تقنيات التصوير العصبي العالية الدقة، اكتشفنا 
منطقة صغيرة ضمن القشرة اجلبهية احلجاجية ُتدعى املوقع 
األمامي املتوسط midanterior site. وهي منطقة ترتبط ارتباطا 
وثيقا بعملية االستمتاع الشخصي بإحساس لذيذ، كاإلحساس 
بطع������م الش������وكوالته باحلليب، مث������ال. فما أن نتناول الرش������فة 
األولى - مثال - حت������ى يبدأ املوقع املذكور باالّتقاد نش������اطا. 
ولكن ما أن يس������تهلك الكائن احلي ما يكفيه من احللوى، حتى 

ُيوقف هذا املوقع نشاطه، وتفقد التجربة املعيشة متعتها.
وهن��������اك دلي��ل آخ��ر عل������ى ما للم�وقع األم�امي املت�وس������ط 
من أهمية بالنس������بة إلى املتعة البش������رية. وه������و دليل يأتي من 
الدراسات املتعلقة مبوضوع التنبيه العالجي ألعماق الدماغ 
therapeutic deep-brain stimulation)1(. وُتستخدم هذه الطريقة 

ملعاجلة عدد قليل من احلاالت، مبا في ذلك حاالت األلم املزمن 
املعّند، لتخفي������ف معاناة املرضى الذين لم يس������تجيبوا لطرق 
الع������الج األخرى. وق������د الحظنا لدى أح������د مرضانا املبتوري 
األطراف، والذي كان يشكو من ألم في شبح طرفه املبتور، أن 
تنبيه إحدى باحات جذع الدماغ، ال يخفف من أمله وحسب، بل 
يوّلد لديه أيضا مش������اعر عميقة من املتعة. وقد أظهر التصوير 
العصب������ي املتزام������ن مع ذاك التنبيه، أيضا زخة من النش������اط 
ف������ي »املوقع األمامي املتوس������ط«. والس������ؤال هن������ا: هل مُيكن 
اس������تثمار مثل هذه التقنية؛ تقنية »تنبيه بؤر معينة من منظومة 

املتعة«، في معاجلة االكتئاب وغيره من حاالت انعدام التلذذ 
anhedonia - أي انعدام مقدرة اختبار االستمتاع الشخصي؟ 

وال يزال هذا السؤال مثار استقصاء علمي نشط. 
وباملثل، فق������د تنجح أبحاث إضافية في الكش������ف عن طبيعة 
الترابط ب������ني الدارات الناظم������ة للمتعة، وال������دارات املتحكمة في 
املكاف������أة. ففي احل������االت الطبيعية تكون الب������ؤر التلذذية مترابطة 
مبنظوم������ة املكافأة املُس������يَّرة بالدوبامني بطريقة جتعلنا نش������تهي 
األش��ياء التي حتّرض لدينا شعورا طيبا، ونتجنب ما عداها أو ال 
نكترث بها. أما في حالة اإلدمان، فيكون االتصال بني هذه النظم، 
بطريقة أو بأخرى، مقطوعا، األمر الذي يفّس������ر استمرار املدمن 
بسعي حثيث إلى احلصول على أشياء لم تعد قادرة على إمتاعه. 
وقد يكون هذا التفكك عامال مس������هما في ظهور أمناط أخرى من 
السلوك القهري، مثل شراهة الطعام واملقامرة، على سبيل املثال. 
إن فهم ملاذا وكيف ميكن ملثل هذا االنفصال أن يحدث قد يساعدنا 
على اكتش������اف وسائل أفضل، قادرة على قلب املعادلة التي تقوم 
عليها التغيرات الدماغية احملّرضة على اإلدمان، والقادرة بالتالي 

على إعادة العالقة الطبيعية للرغبة واملتعة.
لقد أبدى <أرس������طو> مرة مالحظة تقول إن السعادة تقوم 
على عاملني أساس������يني اثن������ني: الغبطة أو املتعـــة)2(، وإدراك 
املغـــزى)3(. وعلى الرغم من بعض التقدم الذي أحرزه العلماء 
في استكشاف األساس البيولوجي للمتعة، فما زلنا ال نعلم إاّل 
النزر القليل عن كيفية قيام الدماغ بتوليد معنى أكثر شمولية 
حلياة َمِعيَش������ة عيش������ة رضّية. ومع ذلك، فإننا نأمل بأن هذا 
اللغز أيض������ا ميكن أن ُتفك رموزه مبرور الوقت، ونأمل أيضا 
بأن حتصل اكتش������افات جديدة ُتعني الن������اس على ربط املتعة 
بالغاية، ومن ث������م تهذيب جتارب احلياة اليومية وحتويلها إلى 

قضايا ُمْرِضَية، ورمبا سامية.                                <

»Sparking Recovery with Brain ʻPacemakersʼ,« by Morten L. Kringelbach :1( انظر(
 and Tipu Z. Aziz; Scientific American Mind, December 2008/January 2009

hedonia, or pleasure )2(
eudaimonia )3(

Scientific American, August 2012
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أي األنواع سيستمر في احلياة؟)�(
كما األطباء في أرض املعركة، ُيجبر احملافظون على الطبيعة على التطبيق الصريح ملبدأ 
الفرز وفقا لألولويات لتحديد املخلوقات التي يجب احلفاظ عليها وتلك التي ُيتخلى عنها.

<M. نيگهوس>

و العاصف storm-petrel، هو طائر بحري صغير  طائر النَّ
احلجم لونه رمادي غامق يعش������ش عل������ى 11 جزيرة صخرية 
معزولة في احمليط الهادي قبالة شواطىء كاليفورنيا واملكسيك. 
وهو بوزنه الذي ال يزيد إال قليال على وزن بطاقة بريدية ثقيلة، 
وباملنافسة املفروضة عليه من قبل جرذان وفئران وقطط غازية 
ون������وارس عدوانية وتلوث نفطي وارتفاع في مس������توى البحر، 
يواج������ه معركة بقاء أكبر منه. وقد تبّقى منه، في آخر تعداد له 
000 10 طائ������ر فقط. كذلك فإن عدة أنواع أخرى من طائر الّنو 

العاصف مهددة باالنقراض أيضا.
وم������ع ذلك، فقد قررت مجموعة واحدة على األقل من حماة 
الطبيعة جتاهل مصير طائر الّنو. ففي ش������تاء عام 2008 كانت 
جمعية حماي������ة احلياة البرية)1( ترك������ز جهودها املترامية على 

ع������دد صغير من احليوانات. وق������د قضى باحثو هذه اجلمعية 
شهورا في حتليل آالف أنواع الطيور والثدييات التي تتناقص 
أعداده������ا في العالم، وقد اختاروا عدة مئات منها لتؤدي دور 
حجر الزاوية في عم������ل املنظمة. وبعد ذلك توجهوا إلى أناس 
ميتلك������ون عقودا من اخلبرة في دراس������ة احلياة البرية، وذلك 

لتضييق االحتماالت أكثر.
جتّمع العش������رات من هؤالء اخلب������راء في غرف مؤمترات 
صغيرة مبدينة نيويورك ومونتانا اجلنوبية الش������رقية وبوينس 
آي������رس لتحدي������د خياراتهم. وق������د حكموا عل������ى كل نوع من 
خالل درج������ة أهميته لنظامه اإليكولوجي، وقيمته االقتصادية 
والثقافية، وإمكانية أن يشكل رمزا ميثل حماية األنواع. وقد 
صوتوا على كل حيوان علنا، عن طريق رفع بطاقات حمراء أو 
صفراء أو خضراء. وعند وقوع عدم توافق كبير فيما بينهم، 
كان اخلبراء يدعمون أسباب اختياراتهم باستشهادات، لتعود 
اللجنة للتصويت مرة أخ������رى. وبحلول منتصف اليوم األول 
كانت معظم اللجان قد اس������تبعدت أكث������ر من نصف األنواع 

على قوائمها.
ولك������ن، وعن������د نقطة من بع������د ظهر كل يوم لق������اء من تلك 
اللقاءات، ستتكش������ف حقيقة هذه العملي������ة. ففي الوقت الذي 
كانت فيه مجموع������ات كاملة من احليوان������ات، مبا فيها طائر 
الّن������و العاص������ف، تعتب������ر قّيمة، ولكن ليس������ت قّيم������ة مبا فيه 
الكفاي������ة، يتوقف أح������د العلماء عن العمل به������دوء، وهو يقول 
بكتف������ني متخاذلني وعينني جامدت������ني: »إنني مندهش متاما«. 
ويش������جع أعضاء الفريق زميلهم، مذكرينه بأن خيارات كهذه 
كانت ضرورية، وأن العلم الذي يقف وراء هذه اخليارات علم 
صل������ب. فيقترح <J. فريزر> ]وهو عال������م نفس حماية الطبيعة 
يقوم بترؤس اللجان[ استراحة لتناول القهوة. ويتذكر »أقول، 

WHICH SPECIES WILL LIVE? )�(
Wildlife Conservation Society )1(

)2( نسبة إلى باختر Bactria االسم القدمي للمنطقة الواقعة ما بني نهر أموداريا وغرب 
قندهار.

باختصار
 Conservation لم يعد مكنا ملجموعات احلفاظ على الطبيعة
groups حماية العدد نفس������ه من احليوان������ات والنباتات الذي كان 

مكنا لهم في املاضي، لذلك فهم يلجؤون بش������كل متزايد إلى نظم 
جديدة من الفرز وفقا لألولويات ليحددوا بشكل واضح أي األنواع 

مرشح للحماية وأيها يجب أن يترك ليموت.
أشكال الفرز وفقا للوظيفة - أوال Function-first حتّبذ األنواع 
الت������ي تقوم بعمل فريد في الطبيعة، كالصنوبر ذي القلف األبيض، 

الذي يقدم غذاء أساسيا للدب األشهب. 
تسعى مقاربات التطور-  أوال evolution-first إلى حفظ التنوع 
 two-humped الوراثي - من اجَلَمل الباختيري)2( الثنائي السنام
Bactrian camel إلى السلمندر الصيني الضخم - الذي ميكنه أن 

يس������اعد اس������تمرار أنواع العالم على البقاء والتكيف وسط شروط 
بيئية سريعة التبدل.

������ن مقاربة البؤر الس������اخنة التي حتظى  املناه������ج األخرى حتسِّ
بش������عبية، والتي تركز على حفظ النظم اإليكولوجية ككل، ولكنها ال 

تبالي بحاجات اإلنسان.
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أنا آس������ف، ولكن علينا التوقف«. ه������ذا جزء مهم من العملية، 
ويضيف: »كان من املهم االعتراف بجسامة ما نقوم به - وهو 

أننا نواجه فقدا على مستوى هائل.«
كان اخلبراء يعرفون أن كل جماعات حفظ األنواع والوكاالت 
احلكومية تتعامل مع خيارات مشابهة بطريقة غير معلنة، ولكن 
آلي������ة جمعية حماية احلياة البرية جعل������ت هذه القرارات أكثر 
وضوحا وإيالما. وكانت الضغ������وط البيئية تتنامى مع تقلص 
عني  امليزانيات املتاحة، وازدياد تفضيل السياس������يني واملش������رِّ
ملس������اعدة االقتصاد على حس������اب مّد يد العون للكوكب، وقد 
أقر العديد من العلماء باحلاجة إلى الفرز وفق األولويات. فهم 

يقولون إنه قد حان الوقت ليرفعوا بطاقاتهم.

الفرز وفق األولويات: عبارة فّظة)�( 
إن مفهوم الفرز وفقا لألولويات املستخدم في مجال حفظ 
األنواع مبن������يٌّ إلى حد ما على نظيره املس������تخدم في املجال 
الطبي، وهو نظام اتخاذ قرارات يس������تخدمه األطباء العاملون 
ف������ي أرض املعارك منذ ح������روب نابليون. وهن������اك عدة أمناط 
مختلفة من مبدأ الف������رز الطبي وفق األولويات، ولكنها جميعا 
تشمل تصنيف املرضى حس������ب أولوية عالجهم في احلاالت 
احلرج������ة حيث يكون هناك ش������ح في الوق������ت أو اخلبرات أو 
املوارد أو الثالثة معا. والقرارات مؤملة ولكنها تعتبر ضرورية 

للمصلحة العليا.
ولك������ن في ع������ام 1973، عندما أقر الكونگ������رس األمريكي 
قانون األنواع املهددة باالنقراض، لم يكن املزاج مزاج ش������ح 
بل اتصف بالس������خاء. لقد نص القان������ون، الذي اليزال ُيعتبر 
أكث������ر قوانني البيئة قوة في العالم، على أهلية جميع األنواع، 
الت������ي ال تعتبر آفة، من النســــور الصلعــــاء bald eagles إلى 
اخلناف������س، للحماي������ة. وأكدت أحكام احملاك������م الصادرة في 
مرحلة الحقة الس������لطة الواس������عة لهذا القانون. وفي كتابهما 
»خي������ار نوح« Noah’s choice يص������ف الصحفي <C .Ch. مان> 

واالقتص������ادي <L .M. ْبلََمر> املنطق ال������ذي يتبناه هذا القانون 
بأنه شبيه مببدأ نوح: جميع األجناس متساوية أساسا، وكل 
ش������يء ميكن ويج������ب أن ُيحاَفظ عليه بغ������ض النظر عن مدى 

أهميته للبشر.
وقد ظه������رت املصاعب ف������ي نهاية الثمانين������ات من القرن 
املاضي، عندما أدى إدراج طائر البوم املرقط الشمالي وبعض 
دة، إلى  أشكال س������مك الس������لمون، ضمن قائمة األنواع املهدَّ
تهديد املصالح االقتصادية لصناعة اخلش������ب وصناعة صيد 
الس������مك القويتني، ما أدى إلى إطالق سلسلة من احملاوالت 
السياس������ية والقانوني������ة تهدف إلى إضع������اف قانون احلماية. 
وق������د قاوم البيئيون هذه الهجمات، ولكن الصراع احلاد جعل 
كون في أي تغييرات مقترحة على  العديد من الداعمني يش������كِّ
القانون، مبا فيها تلك التي تهدف إلى زيادة فعاليته. وب�ش������كل 
خاص، خش������ي الداعم������ون للقان������ون أن أي محاولة صريحة 
لتصنيف األنواع املهددة ضم������ن أولويات معينة - أي تطبيق 
املب������دأ العام للفرز وفق األولويات - س������يؤدي فقط إلى تقوية 
جهود املعارضني حملاول������ة احلد من عدد األنواع في القائمة. 
ف������إذا كان ال بد ملثل هذه القرارات من أن ُتتخذ، فمن األفضل 

أن تتخذ بهدوء، وبعيدا عن متناول السياسة. 
يقول <H. دورموس> ]أس������تاذ القانون بجامعة كاليفورنيا 
في بيركلي[: »لقد كان الوس������ط البيئي يعارض دائما احلديث 
عن الفرز وفقا لألولوي������ات. وعلى الرغم من معرفتهم أن ذلك 

كان يحصل، فإنهم كانوا ميتنعون عن احلديث عنه.«
إن الفرز وفقا لألولويات هو اليوم واحد من أكثر األفكار 

)�( TRIAGE: A FOUR-LETTER WORD = كلمة قبيحة.

Michelle Nijhuis
صحفي������ة مقيمة في كولورادو تكتب عن العلم والبيئة للعديد من املطبوعات. 
وقامت كزميلة ل�مؤسس������ة أليسيا باترسون لعام 2011، بإجراء أبحاث حول 

استراتيجيات حماية األنواع املهددة لدرجة خطيرة باالنقراض.
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في  للعاملني  اس������تفزازا 
األن������واع.  حفظ  مج������ال 
إل������ى  بالنس������بة  فه������و 
العديد منهم يس������تحضر 
التهديدات  فق������ط  لي������س 
السياس������ية لقوانني مثل 
قان������ون األن������واع املهددة 
باالنق������راض، ب������ل كذلك 
التخل������ي عن املس������ؤولية 
األخالقي������ة جتاه الطبيعة 
نوح.  مبدأ  في  نة  املتَضمَّ
قبيحة)1(«،  لفظ������ة  »الفرز 
هذا ما صرح به مؤخرا 
<S. ب> ]عال������م بيولوجيا 

حف������ظ األن������واع[  ملوقع 
منت������دى <G. النترن> من 

مجلة سليت Slate، وأضاف: »وأنا ُأحسن العّد.«

أشجار الصنوبر أو اجِلمال)�(
يقول العاملون في مجال حفظ األنواع الذين يدفعون باجتاه 
نظام صريح من الفرز وفقا لألولويات إنهم بذلك يجلبون مزيدا 
من التفكير املنهجي والش������فافية ملمارسات كانت ُتتَّبع ضمنيا 
لفت������رة طويلة من الزمن. إذ يقول <T. ميل> ]وهو نائب الرئيس 
 :]Defenders of Wildlife في منظمة املدافعني عن احلياة البرية
»إن الطريقة التي نتَّبعها اآلن في الواليات املتحدة هي أس������وأ 
اخلي������ارات املمكنة. إنها تعكس - جوهريا - حتديدا اعتباطيا 
متاما لألولويات«. إذ يقول <ميل> إن األنواع ذات احلساسية 
السياس������ية جتت������ذب متويال أكبر، وكذلك األمر بالنس������بة إلى 
األن������واع املوجودة في األماكن املدروس������ة بكثافة: »إننا نعيش 

في عالم الفرز وفقا لألولويات الالواعي.«
وف������ي الس������نوات األخيرة، اقت������رح الباحث������ون طرائق عدة 
لصناعة ق������رارات تعتمد الفرز وفقا لألولوي������ات، وذلك بهدف 
تأمني الفائدة القصوى للطبيعة ككل. فيدافع بعض العلماء عن 
التقيي������م وفقا لدوره في النظام اإليكولوجي، وهي مقاربة ميكن 
أن يطلق عليها »الوظيف������ة - أوال«. ويقول دعاة هذه املقاربة، إن 
األنواع املهددة التي تقوم بعمل فريد، أو ما يس������مى باألنواع 
املظلة umbrella التي يعتمد على اس������تمرارها بقاء عدة أنواع 
أخرى، يج������ب أن ُتَخ������ص باحلماية قبل األن������واع ذات الدور 
ر. وأحد األمثلة على ذلك هو احلملة التي  املس������مى بالدور املُكرَّ
ُأطلقت حلماية أشجار الصنوبر ذات القلف األبيض املوجودة 

في األماكن املرتفعة من جبال الروكي، وهي أش������جار تتعرض 
لضغط بيئي ناجم عن ارتفاع درجات احلرارة ودورات اجتياح 
اخلناف������س املرتبطة بذلك. ويرى العدي������د من مجموعات حماية 
األن������واع أنه يجب إعطاء حماية هذا النوع من الصنوبر أولوية 
عالية بس������بب كون ثماره من الصنوبر ذي احملتوى العالي من 
الدهون مصدَر غذاٍء مهم للدب األشهب في اخلريف والربيع.

إن ميزة مقارب������ة »الوظيفة - أوال« هو أنها تركز على أدوار 
إيكولوجية مح������ددة للنوع بدال من التركي������ز على مجرد عدد 
أف������راد النوع، م������ا يعطي العاملني في حف������ظ األنواع فرصة 
أفضل حلماية نظم إيكولوجية فاعلة. ولكن هذه املقاربة مفيدة 
فقط في النظم املفهومة جي������دا، وهذه عددها قليل. إن حتليال 
يعتمد حصريا على مقاربة الوظيفة - أوال سيغفل - بشكل شبه 

مؤكد - العديد من األنواع املهمة إيكولوجيا.
وكبديل عن ذل������ك، يدافع برنامج املميـــز تطوريا واملهدد 
عامليا)2( املش������ار إل�ي��ه اختص�ارا ب�(EDGE) - الت��اب�ع لبرنامج 
إكزيس������تنس Existence ال������ذي تدي������ره جمعية لنـــدن لعلوم 
احليوان)3(  - عن ترتيب أولويات األنواع اعتمادا على املستوى 
اجليني، وهي مقاربة ميكن أن تس������مى »مقاربة التطور - أوال.« 
فب������دال من التركيز على أنواع معروفة جي������دا ولها العديد من 
األقارب، يفضل البرنام������ج EDGE األنواع املهددة ذات البنية 
اجلينية األكثر غرابة. وتش������مل األمثل������ة اجَلَمل الباختيري ذا 
الس������نامني، واإلنشـــيدنا)4( ذا املنقار الطوي������ل، حيوان ثديي 
قصير وله شوك يضع البيض، والسالمندر الصيني الضخم، 

الذي قد ينمو ليصل طوله إلى ستة أقدام.
تؤك������د مقاربة التطور - أوال على حفظ التنوع اجليني، الذي 
ميكن أن يساعد جميع أنواع العالم على البقاء والتكيف ضمن 
ظروف بيئية س������ريعة التغير وذلك عن طريق تأمني جتميعية 
جينيـــة gene pool راس������خة. ولكن وكما تش������ير <M. گرووم> 
]اإليكولوجية من جامعة واشنطن[ فإن االستخدام احلصري 
لهذه املقاربة ميكن أن يغفل أخطارا أوس������ع تؤثر في مجاميع 
تصنيفيـــة taxa كامل������ة، تاركا مجموعة م������ن األنواع عرضة 
لالنقراض الش������امل. وتتس������اءل: »ماذا لو كان فرع كامل من 

شجرة التطور في خطر؟ ماذا نفعل حينها؟«
طبع������ا، تع������ود قيمة األنواع إل������ى عدة أس������باب مختلفة. 
بعضها يؤدي دورا حيويا في النظام اإليكولوجي، وبعضها 

PINE TREES OR CAMELS )�(
)1( الفرز وفقا لألولويات هي الترجمة العربية للفظة triage، ويش������ير النص األصلي 
ف������ي هذا املوضع إل������ى أن لفظة triage هي لفظة كناية عن لفظة س������باب بذيئة في 

اللغة اإلجنليزية.
Evolutionarily Distinct and Globally Endangered )2(

Zoological Society of London )3(
)4( اإلنشيدنا: قنفذ النمل.                                                      )التحرير(

عاجال أو آجال سيكون 
من الصعب جدا 
حفظ نوع ُمَعرَّض 
لالنقراض. ومع ذلك، 
فال يزال العديد من 
العاملني في مجال 
حفظ األنواع غير 
مرتاحني التخاذ 
القرارات النهائية 
واملصيرية التي 
يتطلبها الترتيب وفقا 
لألولويات.
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ميتلك جين������ات فري������دة، وبعضها يقدم 
خدمات وفيرة لإلنس������ان. وال ميكن ألي 
معيار أن يحي������ط بجميع هذه الصفات. 
لذا قام������ت جمعية حفظ احلي������اة البرية 
باجلمع ب������ني مقاربات مختلفة من الفرز 
وفق������ا لألولويات الواردة ف������ي حتليلها: 
فأعطت أولوي������ة لألنواع امله������ددة التي 
متتلك حجم جس������م أكب������ر ولديها مجال 
انتشار جغرافي أوسع؛ والعلة في ذلك 
أن حماية هذه املخلوقات س������تفيد على 
األغلب العديد من النباتات واحليوانات 
األخرى. كذلك فقد أعطت ترتيب أولويات 
أعلى لألنواع الت������ي متتلك متيُّزا جينيا 
أضخم. وبعد ذلك، نظرت جلنة اخلبراء 
في صفات أكثر ذاتية لألنواع، كاألهمية 
الثقافية واجلاذبية اللتني تؤديان - سواء 
أحببت ذلك أم ال - دورا مهما في جمع 

التبرعات.
 وتقول <گرووم> التي س������اعدت على 
تنفي������ذ التحليل الذي أجرته اجلمعية، إن 
اجلمعي������ة آثرت التوج������ه الذي يجمع بني 
عدة مقاربات ألن الكثي������ر من املعلومات 
الت������ي احتاجتها ه������ي وزمالؤها لم تكن 
معروف������ة أو كان������ت غير قابل������ة للقياس. 
فتق������ول: »هناك قدر كبي������ر من الغموض 
واجله������ل في معرفتنا جلمي������ع األنواع«. 
ولكن باجلمع بني البيانات ال�متوفرة وآراء 
اخلبراء، حّدد التحليل مجموعة صغيرة 
من األن������واع ذات »األولوية العاملية« التي 

ميكن للمنظمة التركيز عليها.

 نظم إيكولوجية
في مقابل األنواع)�(

نظرا ألهمية حماية ليس فقط احليوانات الفردية ولكن أيضا 
العالقات فيما بينها، يقول بعض الباحثني إنه يجب على مقاربات 
الفرز وفقا لألولويات أن تختار فيما بني النظم اإليكولوجية بدال 
من األنواع. ففي أواخر الثمانين������ات من القرن املاضي اقترح 
عالم البيئة البريطاني <N. مايرز> أن يحاول زمالؤه عبر العالم 
حماية أكبر ع������دد من األنواع عن طري������ق التركيز على مناطق 
األرض املليئ������ة بنباتات ال توجد في أي مكان آخر على كوكبنا 

والتي هي أيضا عرضة لتهديدات بيئية ضاغطة.
أطلق <مايرز> على مثل هذه األماكن اسم البؤر الساخنة. 
ف في النهاية بالتعاون مع زمالئه في مؤسس������ة حماية  وقد َعرَّ
الطبيعة الدولية)1( خمسًا وعش������رين نقطة ساخنة عبر العالم، 
من كاليفورنيا الساحلية إلى مدغشقر، اعتقدوا أنها يجب أن 
تك������ون على رأس قوائم األولويات. جتمع هذه املقاربة، بطريقة 
م������ا، بني مقاربت������ي الوظيفة - أوال والتط������ور - أوال: فهي حتمي 
العالق������ات اإليكولوجية عن طريق التركيز على نظم إيكولوجية 

ECOSYSTEMS OVER SPECIES )�(
Winners and Losers )��(

Conservation International )1(

ملصق أطفال
رابحون وخاسرون)��(

يجـــرب العاملـــون فـــي حفـــظ األنواع أشـــكاال مختلفـــة من الترتيـــب وفقـــا لألولويات 
ملساعدتهم على حتديد األنواع التي يجب احملافظة عليها، وتلك التي ال يحافظ عليها 
وكل طريقـــة تفضـــل أولويات محددة، كـــدور احليوان في حفظ السلســـلة الغذائية أو 
اســـتدامة التنوع اجليني. وخدمة هذه األولويات ستحدد في النهاية األنواع الرابحة 

أواخلاسرة. وفيما يلي بعض األمثلة:

الوظيفة - أوال
تفضل األنواع التي تقوم 
بعمل فريد في الطبيعة، 
تضبط الذئاب الرمادية 
مجتمعات احليوانات؛ 
في حني ال تقوم دالفني 

األنهار الصينية بأي دور 
ذي شأن. 

التطور - أوال
تسعى إلى احلفاظ على 
التنوع اجليني. نسور 

الكوندور في كاليفورنيا 
هي آثار نادرة من احلقبة 

البليوستوسينية؛ أما طيور 
طيهوج الَغنيسون احلكيم 

فهي ذات عالقة قربى بأنواع 
الطيهوج األخرى. 

البقع الساخنة
األيكولوجية  النظـــم  تفضل 
تضـــم  باألنـــواع.  الغنيـــة 
 sequoia غابـــات الســـيكويا
نباتـــات وحيوانـــات فريدة؛ 
أمـــا غابـــات املانگروف فهي 

أقل تنوعا.

خاسرة رابحة
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بكلَِّيِته������ا، وهي حتمي التنوع اجليني بإعطاء األولوية لألنواع 
األصلية التي ال توجد في مكان آخر endemic species. وقد 
نالت الفكرة شعبية، وهي اليوم تؤثر في القرارات املتخذة من 

قبل العديد من املتبرعني واملنظمات البيئية واحلكومات.
على الرغم من ذلك، انتقد باحثون في الس������نوات األخيرة 
فكرة البؤر الساخنة وذلك ألنها تبالغ في تبسيط مشكلة عاملية 
وألنها ال تكترث بحاجات اإلنسان ]انظر: »احلفاظ على البيئة 
من أجل البش������ر«،         ، العددان 4/3(2008)، ص22[. »لقد 
كانت فكرة رائعة في ذلك الوقت«، كما يقول <H. بوسينگهام> 
]م������ن جامعة كوينزالند في أس������تراليا[. ويضيف: »ولكنها لم 

تستخدم سوى معيارين فقط.«
ر <بوسينگهام>  وفي جهد هدَف إلى حتسني هذا املفهوم، طوَّ
وزمالؤه برنامج ماركس������ان Marxan، وهو برنامج حاس������وبي 
واسع االستخدام حاليا. فهو يهدف إلى زيادة فعالية محميات 
حفظ األنواع إلى حدها األقصى وذلك باألخذ في احلس������بان 
لي������س فقط وجود األن������واع األصلية الت������ي ال توجد في مكان 
آخر ومس������توى األخط������ار التي حتيق بجه������ود حفظها، ولكن 
أيضا عوامل أخرى مث������ل تكلفة حماية هذه األنواع و »درجة 
التكاملية« - أي درجة مس������اهمة كل محمية جديدة في حماية 
التنوع احليوي القائم. فمثال، ال ُتعرف غابات املانگروف بغناها 
باألنواع بش������كل خاص ورمبا ال يتم اختيارها أبدا بواس������طة 
حتليل البؤر الس������اخنة التقليدي؛ ولكن برنامج <بوسينگهام> 
قد يقترح حماي������ة غابات املانگروف في منطق������ة ُحِفظت فيها 
ثِّلة لطرز غابات أخرى أكثر تنوعا، ما سينتج منه  قطاعات ُمَ

عدد كلي أكبر من األنواع احملفوظة.
ولكن، قد يكون تأس������يس وحماي������ة احملميات واحلدائق أمرا 
صعبا، ولك������ون التغير املناخي آخذًا بالفع������ل في إزاحة مناطق 
األن������واع، فإن احلدود الثابتة رمب������ا ال تقدم أفضل حماية طويلة 
األمد لبعض األنواع. واس������تجابة لذلك، أعّد <بوس������ينگهام> آلية 
لتخصي������ص املصادر تتجاوز اختيار البؤر الس������اخنة ما يتيح 
لصانعي القرار مقارن������ة التكاليف، والفوائد واحتماالت النجاح 
لدى اختيارهم ب������ني التكتيكات املختلفة حلف������ظ األنواع. ويقول 
<بوس������ينگهام>: »أنت تنفذ أفعاال - ال أنواعا«، ويضيف: »إن كل 

ترتي������ب لألولويات يجب أن ُيعنى باألفعال، ليس أقله بس������بب أن 
األفعال في العديد من احلاالت تساعد العديد من األنواع.«

وقد اس������تخدمت إدارة حف������ظ األنواع ف������ي نيوزيالندا آلية 
تخصيص املصادر في حتليل اس������تراتيجيات حماية نحو 710 
جنس أصلي في حالة تدهور. وقد توصل التحليل إلى استنتاج 
مفاده أنه من خالل التركيز على األفعال األقل تكلفة وذات الفرص 
األكبر في النجاح، فقد يكون باإلمكان احملافظة على أعداد من 

أن������واع إضافية تعادل نحو نصف عدد النباتات واحليوانات من 
األن������واع التي يراد حفظها وبالتكاليف املالية نفس������ها. ومع أن 
بع������ض العلماء يقلقون من أن ه������ذه اآللية تؤكد كثيرا على حفظ 
أرقام محضة من األنواع امله������ددة باالنقراض بينما ال تعير إاّل 
القلي������ل من االهتم������ام للحفاظ على وظيفة النظ������ام اإليكولوجي، 
يجري اآلن حتليل تخصيص املصادر في أستراليا، وقد حتدث 
<بوسينگهام> حول هذه اآللية مع املسؤولني في إدارة األسماك 

واحلياة البرية في الواليات املتحدة األمريكية.
 تقول <M. بوتريل> ]من مؤسس������ة حماية الطبيعة الدولية، 
وهي زميلة ل� <بوس������ينگهام>[: »يعتقد الن������اس أن الفرز وفقا 
لألولويات يعن������ي التخلي عن أنواع أو االعتراف بالفش������ل،« 
ولك������ن على العكس من ذلك، جت������ادل <بوتريل> قائلة: »إنه من 
خالل حساب التكاليف واملكاسب الناجمة عن أفعال محددة، 
تصبح اخليارات جلية.« وتس������تطيع الهيئات واملنظمات حتديد 
م������ا الذي ُيَحافظ علي������ه، وما الذي ُيْفَقد، وم������ا الذي ميكن أن 

ُيَحافظ عليه مبيزانية أكبر، ما مينحهم حجة أكبر للتمويل.

 النجاح يولد جناحا)�(
من املمكن أن يؤدي مجرد القيام بتحديد األولويات بعالنية 
أكثر إلى حّث املجتمعات عل������ى إنفاق أموال أكثر على جهود 
حف������ظ األنواع. يقول <مي������ل>  ]من مؤسس������ة »املدافعون عن 
احلياة البرية« Defenders of Wildlife[ إضافة إلى كون خطط 
حتديد األولويات بعيدة عن تعريض الطبيعة ملخاطر السياسة، 
فإنها تقدم ميزات عملية وسياس������ة. ويقول <ميل>: »إذا ركزنا 
جهودا أكثر على األش������ياء التي نعرف كيف نساعدها، فإننا 
س������نحقق مزيدا من النجاح، وإن حتقيق املزيد من النجاحات 
هو حجة مقنعة - ليس فقط للسياسيني وإمنا للناس العاديني 
أيضا - من أجل توضيح الس������بب ال������ذي من أجله »يجب أن 

تستمر برامج حفظ األنواع.«
ولك������ن َتْتَبُع مثَل هذه النجاحات خس������ائُر ال ميكن نكرانها، 
ويجب أن يعترف بها أي نظام حقيقي للترتيب وفقا لألولويات. 
ويق������ول <R. مالوني> ]من إدارة حف������ظ الطبيعة في نيوزيالندا[: 
»نحن جيدون كبش������ر - أو لسنا كذلك - في تبرير أي قدر من 
العمل على أي ش������يء بناء على قي������م غير معلنة. فنحن ال جنيد 
متاما القول “مبا أنني أعمل على هذا النوع من الكائنات، فلن 
أق������وم بتموي������ل أو العمل على هذه األنواع الس������بعة أو الثمانية 
األخرى، وس������يكون مصيره������ا االنقراض”«. وم������ع ذلك، فإن 
<مالوني> نفس������ه متردد في التصريح عن أسماء األنواع التي 

يحتمل أن تفشل في التحليل الذي جتريه وكالته حول املصادر. 
SUCCESS BREEDS SUCCESS )�(



47 )2012( 12/11

إذ يتراجع البطريق نطاط الصخر Rockhopper penguins الذي 
تدهور مصدر غذائه الرئيس من الكريل)krill )1 بس������بب تقلص 
مس������احة مياه البحر املتجمدة بفعل التغير املناخي إلى أسفل 
قائمة اإلدارة بسبب اإلجراءات املكلفة والبعيدة املدى التي يجب 
اتخاذها حلمايته. ولك������ن <مالوني> يرى أن األولوية املنخفضة 
له������ذا النوع يجب أاّل ينظر إليها على أنها حكم باإلعدام، وإمنا 

دعوة لفعل شيء ما من قبل مجموعات أخرى.
 habitat ولكن، عاجال أو آجال، س������يحتاج نوع أو موئل
م������ا – مثال البطريق نطاط الصخ������ر، أو النظام اإليكولوجي 
للصنوب������ر ذي القلف األبيض - إلى إجراءات تفوق تكلفتها 
ح������دود حتّمل أي حكومة أو مجموعة. فما العمل عندئذ؟ هل 
تس������تمر املجتمعات بإغداق النقود على قضية محكوم عليها 
بالفش������ل أو تس������مح بانقراض األنواع، واح������دا إثر اآلخر، 
حت������ت أنظارها؟ ومع أن النقاش ح������ول ترتيب األنواع وفقا 
لألولويات قد قطع ش������وطا كبيرا، إاّل أن العديد من العاملني 
ل  في مج������ال حفظ األن������واع ال يزالون غي������ر مرتاحني لتحمُّ
مس������ؤولية القرارات النهائية واملصيري������ة التي يتطلبها نظام 

الترتيب وفقا لألولويات.
واملعضل������ة املركزي������ة هنا هي، متاما كما ف������ي حالة نظام 
ترتي������ب العالج وفق األولويات املتبع ف������ي أرض املعركة، أن 
اخلط الفاصل بني فرصة النجاح أو القضية اخلاسرة تقريبا 
غي������ر واضح على الدوام. ففي الثمانينات من القرن املاضي، 
عندم������ا لم يكن تعداد الكندور)2( في كاليفورنيا يزيد على 22 
نس������را، اّدعى بعض البيئيني أنه يجب الس������ماح لهذا النوع 
»ب������أن ميوت بوقار.« ولك������ن آخرين احتّجوا بن������اء على مبدأ 
التطور - أوال، داعني إلى إجراءات ش������جاعة وضخمة حلماية 
أثر نادر م������ن العصر البليوستوســـيني Pleistocene. ومن 
خالل توظيف اس������تثمارات مالية ضخمة، إضافة إلى الوقت 
واخلبرة، ُرّبيت النس������ور في األْس������ر وأعيدت في النهاية إلى 
البراري، حيث يبلغ عدد ما يطير منها اآلن 217 نسرا، التزال 

مهددة باالنقراض ولكنها مفعمة باحلياة. 
يقول <J. ناگل> ]أستاذ القانون بجامعة نوتردام والذي يكتب 
بكثرة ح������ول املواضيع البيئية[: »بإمكانن������ا منع االنقراض، لقد 
أثبتنا ذلك«. ويضيف: »ولكن ما يجعل الناس يش������عرون بغصة 
وال يريدون التحدث في هذا املوضوع هو معرفتنا أن االنقراض 

شيء كان بإمكاننا إيقافه، ولكننا اخترنا أال نفعل ذلك«.
كذلك، فمن خ������الل إيجاد ما يطلق عليه <R. هوبس> ]عالم 
إعادة تأهيل البيئة املعروف[ اس������م »الس������لة املفرطة التكلفة« 
حيث تضم األنواع التي س������يكون احلفاظ عليها باهظ التكلفة، 
فإن نظام الفرز وفقا للتكلفة املتبع ميكن أن يسمح للمجتمعات 

بالتخلي بشكل مبكر عن احلاالت التي يصعب االستمرار فيها، 
مختارة املكاف������آت االقتصادية القصيرة األمد بدال من حتقيق 
أهداف حفظ األنواع الطويلة األمد. يضم قانون األنواع املهددة 
باالنقراض نفسه بندا خاصا ملثل هذه »السلة املفرطة التكلفة« 
يجي������ز للجنة من اخلبراء ميكن لها، في ظروف غير عادية، أن 
تس������مح إلحدى الوكاالت الفيدرالية بانتهاك بنود قانون حماية 
األنواع. ولكن يصعب عن عمد اجتماع هذا الفريق الذي يطلق 
عليه فريق اخلالق وقد قام حتى اآلن بتطبيق اس������تثناء وحيد 
ذي معن������ى لقانون األنواع املهددة باالنقراض: وهو الس������ماح 
إلدارة الغاب������ات باملوافقة على بيع بعض األخش������اب من بيئة 

البوم املرقط الشمالي التي تعاني لالستمرار في البقاء.
ولكن مع استمرار الضغوط الناجمة عن تغير املناخ وتوسع 
املجتمعات والضغوط العاملية األخرى التي يتعرض لها التنوع 
احليوي، ستتزايد أعداد األنواع التي هي بحاجة إلى إجراءات 
بطولية من أجل احملافظة على بقائها. وترتيب أولويات األنواع 
وفق������ا للوظيفة اإليكولوجية، أو التاري������خ التطوري أو وفقا ألي 
س������مة أخرى، سيساعد على تشكيل اس������تراتيجيات احملافظة 
عل������ى األنواع، ولكن، وتوخيا للصال������ح العام لألنواع األخرى 
العديدة، فعلى األغلب، س������يتعني عل������ى املجتمعات أن تتخلى 
بشكل واٍع عن تنفيذ جهود اإلنقاذ األكثر تكلفة واألقل وعدا.

وفي الواليات املتحدة األمريكية، اقترح الباحثون احلقوقيون 
طرائ������ق لتعديل قانون حماية األنواع املهددة بحيث ُيؤخذ هذا 
الواقع بعني االعتبار – ملس������اعدة القان������ون على االنحناء بدال 
من كس������ره حتت الضغط السياس������ي. ومع ذلك يقول <ناگل> 
إن جوهر القانون )مبدأ ن������وح( ما زال قائما بالفعل. وبالنظر 
إلى اإلغراءات التي ترافق نظام الترتيب وفقا لألولويات، يقول 
<ن������اگل>: »يبقى احلّض على حماي������ة كافة األنواع هدفا قيِّما، 

ولرمبا ضروري������ا.« متاما كما يعمل الطبيب في أرض املعركة 
دون توقف على حفظ األرواح، حتى وهو يعلم بأنه ال ميكنه إنقاذ 
جميع اجلرحى، فعل������ى املجتمعات أن تطمح إلى حتقيق مبدأ 

نوح - وأن مُتأل السفينة إلى حافتها.                        <
)1( الكريل: حيوان قشري شبيه بالقريدس.

)2( الكندور: أحد نسور أمريكا الشمالية.
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ملاذا نتساعد)�(
إن التعاون هو أبعد ما يكون عن كونه استثناء

في قانون التطور، فقد كان أحد مهندسيه الرئيسيني)1(.
<A .M. نواك>

في الش������هر الرابع املاضي، عندما كانت مفاعالت محطة 
دايتشي فوكوشيما للطاقة النووية تنصهر بعد الزلزال املميت 
والتس������ونامي، كان أحد عمال الصيانة في العش������رينات من 
عمره من ب������ني أولئك الذين تطوعوا للدخ������ول إلى احملطة في 
محاولة للمس������اعدة عل������ى عودة األمور إلى الس������يطرة. وكان 
يعرف أن الهواء مس������مٌم ومن املتوقع أن هذا اخليار س������وف 
يبقي������ه عازبا م������ن دون زواج على ال������دوام أو من دون إجناب 
أطفال خش������ية تعرضه������م لعواقب صحية. ومع ذلك اس������تمر 
بالدخ������ول مرة بعد أخرى عبر بوابات فوكوش������يما للعمل في 
هواء احملطة اململوء باإلش������عاع - وذلك لقاء تعويض ال يتعدى 
أجرته املتواضعة املعتادة. »هناك بعض منا فقط من يستطيع 
القيام بهذه الوظيفة«، هذا ما أوردته صحيفة األنديبندنت في 
الشهر الس������ابع املاضي على لسان هذا العامل، الذي يرغب 
في البقاء مجه������ول الهوية. ويتابع »إنني ش������اب غير متزوج، 

وأشعر بأن من واجبي املساعدة على تسوية هذه املشكلة.«
ومع أن أمثلة الســـلوك الغيـــري selfless behavior رمبا ال 
تنته������ي دائما إلى حجم بطولي كهذا، فإنها تكثر في الطبيعة. 
فاخلاليا داخل متعٍض organism تنس������ق فيما بينها للحفاظ 
على اقتسامها حتت الس������يطرة ولتجنب التسبب بالسرطان، 
فعام������الت النمل في العديد من األن������واع تضحي بخصوبتها 
اخلاصة خدمة مللكتها ومستعمرتها، وإناث األسود )اللبوات( 
ضمن مجموعة من األس������ود ُترِضع شبل لبوة أخرى. وأفراد 
البش������ر يس������اعدون غيرهم من أفراد البش������ر على القيام بكل 

شيء: من احلصول على الغذاء إلى العثور على زمالء للدفاع 
عن أرضهم. وحتى لو أن املساعدين رمبا ال يفقدون بالضرورة 
حياتهم، فإنهم يخاطرون بتخفيض فرص جناحهم التناس������لي 

لصالح فرد آخر.
ولعق������ود طويلة من الزمن قلق علماء األحياء حول التعاون، 
وتنافس������وا على فهمه في ضوء وجهة النظر الس������ائدة للتطور 
بوصفه تنافس������ا شرسا. إن <تشارلز داروين> ]في دفاعه عن 
 natural حجت������ه في التطور باالنتقـــاء )االنتخـــاب( الطبيعي
selection - حي������ث غالبا ما ُتنتج األف������راد من ذوي الصفات 

املرغ������وب بها ذري������ة أكثر من أقرانها وبذلك تس������هم أكثر في 
اجلي������ل القادم[ دعا ه������ذا التنافس »صراعا م������ن أجل حياة 
أقس������ى«. و بسرعة تقود هذه املناقش������ة، بأخذها إلى نهايتها 
املنطقية القصوى، إلى استنتاج مفاده أن على املرء أال يساعد 
على اإلطالق منافس������ا، وقد يكون عليه ف������ي الواقع أن يكذب 
وأن يغ������ش للمضي قدما. فالفوز في لعبة احلياة - بطريقة أو 

بأخرى - هو كل ما يهم.
ملاذا، إذن، يكون الســـلوك الغيري ظاهرة منتش������رة؟ على 
مدى العقدين املاضيني استخدْمُت أدوات من نظرية املباريات 
game theory لدراس������ة هذا التناقض الظاهري. ويش������ير بحثي 

إل������ى أنه ب������دال من أن التع������اون يعارض التنافس، فإنه يس������ير 

WHY WE HELP )�(
)1( حول الدور املس������يطر للتعاون في الص������راع الدارويني من أجل البقاء، انظر أيضا 
»حسابات التعاون«،         ، العدد 1)1996(، ص 70.                   )التحرير(

باختصار
بدءا من البكتيريا إلى البشر. 

 reciprocity ويقدم البش������ر مساعدة بشكل خاص بسبب اآللية التبادلية
غير املباش������رة، التي ترتكز على الســـمعة reputation وتقودنا إلى مساعدة 

أولئك الذين يساعدون اآلخرين.

مييل الناس إلى التفكير في التطور كصراع تنافس ش������رس )بالضبط، 
ككل������ب يأكل كلبا( من أجل البقاء على قيد احلي������اة. وفي واقع األمر، كان 

التعاون قوة محركة للتطور. 
 organisms هناك خمس آليات ميكن أن تنشأ عن التعاون في املتعضيات
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مع������ه من������ذ البداية جنبا إلى جنب، لتجس������يد ش������كل من تطور 
احلياة على الكرة األرضية : من اخلاليا األولى إلى اإلنســـان 
العاقل Homo sapiens. فاحلياة ليس������ت مجرد صراع من أجل 
البقاء - إنها أيضا، ميكن للمرء القول: موقع مريح للبقاء على 
قي������د احلياة. وبأي حال من األحوال لم يكن الش������عور بالتأثير 
التطوري للتعاون أكثر شدة من تأثيره في البشر. وتشير نتائج 
أبحاثي إلى أن س������بب ذلك ينبغي أن يكون هذا هو احلال، كما 
تؤكد أن مجرد مس������اعدة بعضنا البعض كانت مصدر جناحنا 

في املاضي، وهو أيضا جاهز ألن يكون حيويا ملستقبلنا.

من عدو إلى حليف)�( 
يرجع اهتمام������ي بالتعاون ألول مرة إلى عام 1987، عندما 
كنت طالب دراس������ات عليا في الرياضي������ات وعلم األحياء في 
جامع������ة فيينا. لق������د تعلمت بينما كنت ف������ي منتجع مع بعض 
الزم������الء من الطلبة واألس������اتذة في جبال األل������ب، عن مفارقة 
 Prisoner’s )1(في نظري������ة املباريات تدعى معضلـــة الســـجني
Dilemma، الت������ي توضح بش������كل رائ������ع ملاذا أرب������ك التعاوُن 

علم������اَء البيولوجيا التطورية. وه������ذه املعضلة جتري كما يلي: 
تخيل أنه مت القبض على ش������خصني ويواجهان عقوبة السجن 
ألنهم������ا تآمرا على ارتكاب جرمية. ويس������تجوب املدعي العام 
كل واحد منهما على حدة ويضع ش������روط التوصل إلى صفقة 
معهم������ا: إذا انقلب أحدكما عل������ى اآلخر وبقي الثاني صامتا، 
يحصل املُتِهـم incriminator على حكم بالس������جن سنة واحدة 
فقط، بينما يحصل الفرد الصامت على حكم بالس������جن أربع 
سنوات. وإذا تعاونتما ولم ينقلب أحدكما على اآلخر، يحصل 
كل منكما على حكم مخفف بالس������جن ملدة س������نتني. ولكن إذا 
اته������م كلُّ واحد منكما اآلخَر، يحص������ل كل واحد منكما على 

حكم بالسجن ثالث سنوات.
وبس������بب اس������تجواب كل منهما على حدة، ال يعرف أي 
منهما ما إذا كان ش������ريكه س������وف يتعاون. وبوضع مخطط 

للنتائج احملتمل������ة على مصفوفة النتائ������ج ]انظر املؤطر في 
الصفحة 50[، ميكن للمرء أن يرى أن الرهان األفضل، من 
وجهة نظر ش������خصية، هو أن ينقل������ب كل واحد منهما على 
رمه. وإضافة إلى ذلك، وبسبب أن كال الطرفني  شريكه وُيجِّ
سوف يتبع هذا اخلط نفس������ه من املنطق ويختار الالتعاون 
)االنقالب على ش������ريكه(، فكالهما س������وف يتلقى احلصيلة 
األفضل الثالثة )احلكم بالس������جن ثالث س������نوات( بدال من 
احلكم ملدة سنتني الذي ميكن أن يحصال عليه إذا تعاونا.

لقد أغرتني معضلة السجني بقوتها للبحث في العالقة بني 
التنافس والتعاون. وفي نهاية املطاف، طورت مع <C. سيكموند> 
مستشاري لدرجة الدكتوراه، تقنيات إلجراء محاكاة حاسوبية 
للمعضلة باس������تخدام مجتمعات كبيرة بدال من االقتصار على 

FROM ADVERSARY TO ALLY )�(
)1( ح������ول هذه املعضل������ة، انظر أيضا مقالة »حســــابات التعاون«، املش������ار إليها في 
حاشية الصفحة املقابلة.                                                   )التحرير(

Martin A. Nowak
أس������تاذ عل������م األحي������اء والرياضيات في جامع������ة هارڤارد ومدي������ر برنامج 

الديناميكا التطورية. وتتركز أبحاثه على األسس الرياضياتية للتطور.

املؤلف
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أربع سنوات سجن

سنة سجن واحدة

ثالث سنوات سجن

ثالث سنوات سجن

س������جينني اثنني. وباتخ������اذ هذه املقاربات، أمكننا أن نش������اهد 
اس������تراتيجيات األف������راد في هذه املجتمع������ات وهي تتطور من 
التعاون إلى تعاون وإلى العودة إلى الالتعاون من خالل فترات 
من النمو والتراجع decline. ومن خالل احملاكاة احلاسوبية، 
حددنا آلية ميكنها التغلب على ميل االنتقاء الطبيعي إلى السلوك 

األناني، الذي يؤدي إلى المتعاونني بدال من متعاونني.
لقد بدأنا بتوزيع عشوائي للمتعاونني والالمتعاونني، وبعد 
كل جولة من املباراة سيستمر الفائزون بإنتاج ذرية ستشارك 
في اجلولة التالية. وكانت الذرية تتبع في الغالب اس������تراتيجية 
آبائها، مع أن الطفرات العشوائية ميكن أن تزيح استراتيجيتها. 
وأثناء تشغيل احملاكاة، وجدنا أنه خالل أجيال قليلة فقط كان 
جمي������ع أفراد اجلماعة ال يتعاونون ف������ي كل جولة من املباراة. 
ومن ثم، بع������د مرور بعض الوقت، ظهرت فجأة اس������تراتيجية 
جديدة: س������يبدأ الالعبون بالتعاون وبعد ذلك يعكسون أدوار 
خصومه������م، دورًا بـــدور ]واحـــدة بواحـــدة tit for tat[. وكان 

التغيير يقود بسرعة إلى مجتمعات يهيمن عليها املتعاونون.
وهذه اآللي������ة لتطور التعاون بني األف������راد الذين يواجهون 

بعضهم بعضا بش������كل متكرر ُتع������رف بالتبادلية املباشـــرة 
direct reciprocity. واملث������ال املثي������ر على ذلك تقدمه اخلفافيش 

ت أحد اخلفافيش الفرصة ليتغذى  املصاصات الدماء. فإذا َفوَّ
مباش������رة بفريس������ة يوم ما، فإنه سوف يس������تجدي من أقرانه 
الذي������ن تغذوا بصورة كافية عن������د عودته إلى املأوى. فإذا كان 
محظوظا، س������وف يش������اركه أحد زمالئه في املأوى بجزء من 
وجبت������ه من الدم وذلك بالتقيؤ ف������ي فم اخلف�اش اجلائع. وهذه 
اخلفافيش من مصاصات الدماء تعيش في جماعات مستقرة 
وتع������ود إلى مجثمها roost يوميا بع������د الصيد، وهكذا يلتقي 
أعضاء املجموعة بش������كل روتيني الواحد باآلخر. وقد أظهرت 
الدراسات أن اخلفافيش تتذكر أي خفاش من اخلفافيش هو 
الذي س������اعدها في أوقات احلاج������ة، وعندما يأتي اليوم الذي 
يجد فيه اخلف�اش السخي نفسه بحاجة إلى طعام فمن املرجح 

أن اخلفاش الذي ساعده في وقت سابق يرد إليه جميله. 
إن م������ا جعل محاكاتنا احلاس������وبية املبكرة أكثر إثارة هو 
الكش������ف عن أن هناك أنواعا مختلفة من التبادلية املباش������رة. 
فاستراتيجية واحدة بواحدة tit-for-tat األولية ضمن عشرين 
جيال قد أفس������حت املجال لوضع اس������تراتيجية أكثر سخاء، 
وفيه������ا يبقى الالعب������ون يتعاونون حتى وإن كان منافس������وهم 
 evolution اليتعاونون. لقد شهدنا في الواقع تطور املسامحة
of forgiveness - وهي اس������تراتيجية تبادلية مباش������رة تسمح 

لالعبني بالتغاضي عن خطأ عرضي.
إضافة إلى التبادلية املباشرة، حددُت في وقت الحق أربع 
آلي������ات أخرى لتط������ور التعاون. ففي ع������دة آالف من األبحاث 
املنش������ورة من قبل علماء حول الكيفية التي ميكن أن يس������ود 
فيها املتعاونون في التطور، تندرج جميع السيناريوهات التي 

وصفوها في واحدة أو أكثر من هذه اآلليات اخلمس.
ثمة وس������يلة ثانية قد يجد التعاون مبوجبها موطئ قدم في 
جماعة من اجلماعات – هي إذا كان املتعاونون والالمتعاونون 
غير موزعني بشكل موحد في جماعة ما – آلية دعيت االنتقاء 
املكاني spatial selection. فاجليران )أو األصدقاء في ش������بكة 
اجتماعية( مييلون إلى مس������اعدة بعضه������م بعضا، وهكذا في 
مجموعة من املتعاونني، ميكن أن يش������كل هؤالء األفراد الذين 
يقدمون املساعدة مجموعات ميكنها عندئذ أن تنمو، وهكذا تسود 
ف������ي التنافس على الالمتعاونني. وحتصل أيضا عملية االنتقاء 
املكاني بني أبسط املتعضيات organisms. فبني خاليا اخلميرة، 
ُتضحيِّ املتعاونات بإنزمي من اإلنزميات لهضم الس������كر. إنها 
تفعل ذلك على حســـابها at a cost to themselves. وفي الوقت 
نفسه، تأخذ اخلميرة الالمتعاونة إنزميات املتعاونات، بدال من 

Natural Defection )�(

أساسيات
ال تعاون )رفض( طبيعي)�(

توضح مفارقة نظرية املباريات التي تدعى معضلة الســـجني السبب 
فـــي عدم توقع وجود تعاون في الطبيعة. يواجه شـــخصان الســـجن 
للتآمـــر علـــى ارتكاب جرميـــة. تعتمـــد أحكامهما على مـــا إذا اختارا 
التعـــاون والبقاء صامتني أو الالتعـــاون واالعتراف باجلرمية ]انظر 
جـــدول املردود في األســـفل[. ونظـــرا ألن ال أحد منهمـــا يعرف موقف 
اآلخـــر جتاه التهمـــة املوجهة إليهما، فاخليـــار املنطقي – الذي يوفر 

دائما املردود األفضل - هو عدم التعاون.

الشخص الثاني

يتعاون
)يبقى صامتا(

ون
عا

يت
تا(

ام
ص

ى 
بق

)ي
ون

عا
يت

ال 
ف( 

تر
يع

(

ل 
ألو

ص ا
شخ

ال

ال يتعاون
)يعترف(

سنتا سجن

سنتا سجن

سنة سجن واحدة

أربع سنوات سجن



51 )2012( 12/11

تصنيع اإلنزميات اخلاصة بها. إن دراسات أجراها <J. كور> 
]من معهد ماساتشوس������تس للتقانة[، وبشكل مستقل أجراها 
<A. موراي> ]من جامعة هارڤارد[، كشفت سيادة الالمتعاونات 

في اخلميرة التي منت ف������ي جماعات جيدة االختالط. أما في 
جماعات بكتل من املتعاونات والالمتعاونات، فعلى العكس من 

ذلك، هيمنت املتعاونات.
ولعل إحدى أكثر اآلليات البديهية املباش������رة لتطورالغيرية 
تتعلق بالتعاون بني أفراد ذوي صلة جينية، أو كانوا منتقيني 
مـــن ذوي الُقربـــى kin selection. وف������ي ه������ذه احلال������ة، يقدم 
األف������راد تضحي������ات ألقاربهم ألن أولئك األقارب يتقاس������مون 
معهم جيناتهم. وهكذا، فمع أن أحد األفراد قد يخفض لياقته 
اإلجنابية مباش������رة من أجل مساعدة قريب له محتاج، ال يزال 
هذا الفرد يعزز انتشار تلك اجلينات التي يتقاسمها املتعاون 
مع املتلقني recipients. وه������ذا ما نص عليه عال�ِم األحياء في 
القرن العش������رين <S .B .J. هالدين> ال������ذي ذكر ألول مرة فكرة 
»انتقاء ذوي القربى« بقوله: »سوف أقفز إلى النهر إلنقاذ اثنني 
من إخوتي أو ثمانية من أبناء عمومتي«، مشيرا إلى حقيقة أننا 
نتقاس������م مع إخوتنا 50 في املئة من الدنا DNA اخلاص بنا، 
بينما نتقاسم 12.5 في املئة منها مع أبناء عمومتنا املباشرين.
)لقد اتضح أن حس������اب تأثيرات لياقة انتقاء ذوي القربى هي 
مهم������ة معقدة إلى ح������د أنها قد ضللت الكثي������ر من الباحثني. 
وزمالئي يش������اركونني اآلن في إجراء مناقش������ات مكثفة حول 

الرياضيات األساسية لنظرية انتقاء ذوي القربى.(
أما اآللية الرابعة التي حتف�ز ظهور التعاون فهي التبادلية 
غيـــر املباشـــرة indirect reciprocity الت������ي تختلف متاما عن 
التبادلي������ة املباش������رة التي كنت قد درس������تها ف������ي البداية مع 
<س������يكموند>. ففي التبادلية غير املباش������رة يقرر أحد األفراد 

مس������اعدة فرد آخر اس������تنادا إلى س������معة الفرد احملتاج إلى 
املس������اعدة. واألفراد الذين لديهم س������معة مس������اعدة اآلخرين 
الذين يواجهون أوقاتا صعبة، قد يجدون أنفسهم في الطرف 
املتلقي للمساعدة من الغرباء عندما يتخذ حظهم منعطفا سيئا. 
وهك������ذا، بدال من عقلية »أحك ظه������رك إذا َحككت ظهري«، قد 
يفكر املتعاون »س������أحك ظهرك وشخص آخر سيحك ظهري«. 
فعلى س������بيل املثال، بني نس������انيس املاكاك اليابانية، ميكن أن 
حتسن نس������انيس من الرتب املتدنية التي تنظف نسانيس من 
الرتب العليا )التي لها سمعة طيبة( سمعتها اخلاصة - ومن 
ثم حتصل على فرص إضافية لتنظيف نفس������ها - ببس������اطة، 

ألنها شوهدت وهي مبعية من هم أعلى منها مرتبة.
وأخيرا، ميكن لألفراد القي������ام بأعمال غيرية selfless من 
أجل املزيد من الصالح العام، وليس من إجل مس������اعدة نظير 

واح������د فقط. وهذه اآللية اخلامس������ة التي ميك������ن أن يبدأ بها 
التعاون، ُتعرف بـانتقاء مجموعاتي group selection. ويرجع 
إدراك ه������ذه اآللية إلى <داروين> نفس������ه، الذي ذكر في كتابه 
ر اإلنســـان« The Descent of Man أن »قبيلة  عام 1871 »حَتـــدُّ
تض������م الكثير م������ن األعضاء الذين... كانوا دائما مس������تعدين 
ملساعدة بعضهم بعضا وأن يضحوا بأنفسهم للصالح العام، 
سيكونون منتصرين على معظم القبائل األخرى؛ وهذا سيكون 
انتق������اء طبيعي������ا.« وقد دافع علماء األحي������اء بعد ذلك بقوة عن 
فكرة أن االنتقاء الطبيعي ميكن أن يش������جع التعاون من أجل 
حتس������ني القدرة اإلجنابية للجماعة. ومع ذل������ك، فإن النمذجة 
الرياضياتية التي اس������تخدْمُتها مع باحثني آخرين، س������اعدت 
على إظه������ار أن ذلك االنتقاء ميكن أن يعمل على مس������تويات 
متعددة، من اجلين������ات الفردية إلى مجموعات من أفراد ذوي 
قربى وإلى األنواع كلها. وهكذا، يتنافس مستخدمو شركة من 
الش������ركات فيما بينهم لالرتقاء في سلم هذه الشركة، ولكنهم 
أيضا يتعاونون لضمان جناح األعمال التجارية لشركتهم في 

منافستها للشركات األخرى.

واحد للجميع)�(
تطب�ق اآلليات اخلمس التي حتكم ظهور التعاون على جميع 
أنواع املتعضيات، من األميبا إلى احلمر الوحشية )وحتى، في 
بعض احلاالت، تطب�ق على اجلينات واملكونات األخرى للخاليا.( 
وهذه الش������مولية تشير إلى أن التعاون كان، منذ البداية، القوة 
الدافعة لتط������ور احلياة على األرض. إضاف������ة إلى ذلك، هناك 
مجموعة واحدة تؤكد أن تأثيرات التعاون كانت بش������كل خاص 
مهيمنة عليها: إنها مجموعة البشر. فقد حولت ماليني السنني 
من التطور أحد القرود البطيئ������ة العزالء )القاصرة عن حماية 
نفس������ها( إلى املخلوق األكثر تأثيرا في هذا الكوكب، وهو نوع 
قادر على اختراع مصفوف������ة معقدة من التقانات التي أتاحت 
إلى نوعنا البش������ري أن يفهم أعماق احمليطات، ويستكش������ف 
الفضاء اخلارجي ويبث، في حلظة، إجنازاتنا إلى العالم. وقد 
أجنزنا هذه األعمال الضخمة البطولية بالعمل معا. وفي واقع 
األمر فإن البش������ر ه������م النوع األكثر تعاون������ا - فهم، إذا صح 

.supercooperators التعبير، متعاونون فائقون
وم������ع األخذ باالعتبار حدوث آلي������ات التعاون اخلمس في 
عال�َ������م الطبيع������ة كله، فالس������ؤال هو: ما الذي يجعل البش������ر، 
على وجه اخلص������وص، األكثر تقدميا للمس������اعدة من جميع 
املتعضيات األخرى؟ وكما أرى ذلك، فالبش������ر يقدمون العون 
أكث������ر من أي م������ن املخلوقات األخ������رى، اس������تنادا إلى مبدأ 

ONE FOR ALL )�(
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التبادلية غير املباشرة أو السمعة. ملاذا؟ ألن أفراد البشر هم 
الوحيدون الذين لديهم لغة متطورة - ومبعنى أوس������ع، لديهم 
أس������ماء لبعضهم البعض - التي تس������مح لهم بنقل املعلومات 
حول كل ش������خص من أفراد أس������رتهم املباش������رة إلى الغرباء 
املنتشرين على اجلانب اآلخر من الكرة األرضية. لقد انتابتنا 
الهواجس مبن يفعل ماذا وملن وملاذا - علينا أن نحسن وضع 
أنفس������نا في الش������بكة االجتماعية حولنا. وقد بينت دراسات 
أن الناس يقررون كل ش������يء: م������ن دعم أي جمعية خيرية إلى 
متويل ش������ركة حديثة وذل������ك باالعتماد جزئيا على الس������معة. 
وزميلتي ف������ي جامعة هارڤارد <R. هندرس������ون> ]اخلبيرة في 
استراتيجية التنافس في عالم األعمال[ تذكر أن شركة تويوتا 
اكتسبت جزئيا ميزة تنافسية عن الشركات األخرى املُصنِّعة 
للس������يارات في ثمانينات القرن العشرين بسبب سمعتها في 

املعاملة احلسنة مع املوردين.
ويؤدي التفاعل بني اللغة والتبادلية غير املباشرة إلى تطور 
ثقافي س������ريع، الذي هو أساسي لقابليتنا على التكيف كنوع 
as a species بشري. ومع انتشار اإلنسان وتغير املناخ، سوف 

نحتاج إلى تس������خير تلك القابلية على التكيف وإلى اكتشاف 
ط������رق للعم������ل معا من أجل إنق������اذ الكوكب وس������كانه. ونظرا 
للسجالت البيئية احلالية، فإن فرص بلوغ هذا الهدف ال تبدو 
كبيرة. وهنا أيضا، ُتوف�������ر نظرية املباريات تبصرات. وبعض 
املعضالت التعاونية الت������ي تنطوي على أكثر من العبني اثنني 
تس������مى مباريات مصالـــح عامـــة public goods games. وفي 
هذا اإلطار، يس������تفيد كل فرد في املجموعة من التعاون الذي 
أبديه، ولكن إذا بقي كل شيء آخر على حاله، فإنني أزيد من 
وفائ������ي بالتحـــول defection من تعاون إل������ى التعاون. لذا مع 
 smart »أنني أريد آخرين أن يتعاونوا، فإن خياري »القاســـي
هو أاّل يتعاونوا. واملش������كلة هي أن كل فرد في املجموعة يفكر 

بالطريقة نفسها، وهكذا ما يبدأ كتعاون ينتهي إلى التعاون.
وف������ي س������يناريو املصالح العام������ة الكالس������يكية املعروف 
مبأساة العوام Tragedy of the Commons ]َعَرضه عالم البيئة 
الراح������ل <G. هاردن> في عام 1968[ ثم������ة مجموعة من مربي 
املاش������ية تتقاسم أراضي الرعي وتس������مح حليواناتها بالرعي 
اجلائر على العش������ب املش������اع، مع أنها تعرف أنها في نهاية 

املطاف ُتدمر م������وارد الناس، مبا في ذل������ك موردها اخلاص. 
وأوجه الشبه واضحة مع مخاوف العالم احلالي حول املوارد 
الطبيعي������ة - من النفط إلى املياه الصاحلة للش������رب. فإذا كان 
املتعاونون مييلون إلى أاّل يتعاونوا عندما يتعلق األمر بحماية 
املمتلكات املش������اعة، فكيف لنا أن نأم������ل باحلفاظ على موارد 

الكوكب البيئية لألجيال القادمة؟

اجلميع من أجل واحد)�( 
حلس������ن احلظ، لم ُيفقد األمل كله. فقد كش������فت سلس������لة 
التجارب احملوس������بة التي قادها <M. ميلينس������كي> ]من معهد 
»ماكس بالنك« لعلم األحياء التطوري بأملانيا[ العديد من العوامل 
التي تدفع الناس إلى أن يكونوا مشرفني جيدين للُمشاعات في 
مباريـــات املصالح العامـــة public goods games. وقد أعطى 

ALL FOR ONE )�(

تقدمي العون: يعمل النمل القاطع األوراق معا على حمل أوراق األشجار 
إلى أعشاشه (1). خاليا تنظم انقساماتها اخلاصة لتجنب السرطان (2). 
تتعاون إناث األسود في إرضاع صغارها (3). نسانيس املاكاك اليابانية 

تنظف بعضها بعضا وهكذا حتسن سمعتها االجتماعية لدى جماعتها (4).

3
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الباحثون كل العب 40 يورو وعملوا على تش������غيل املباراة 
عن طريق احلاس������وب وفيها كان الهدف أن ُتستخدم هذه 
النقود للحف������اظ على مناخ األرض حتت الس������يطرة. وقد 
جرى إبالغ املش������اركني أن عليهم أن يتبرعوا ببعض من 
ماله������م في كل جولة من املباراة إلى صندوق هذه املباراة. 
فإذا ُوجِ�دت في نهاية عش������ر جوالت 120 يورو أو أكثر في 
الصن������دوق، حينئذ يكون املناخ آمنا و يعود الالعبون عند 
ذلك إلى بيوتهم مع ما تبقى من نقود، وإذا كان لديهم أقل 
من 120 يورو، حينئذ سيصبح املناخ سيئا وسيخسر كل 

واحد نقوده.
ومع أن الالعبني كانوا يفشلون غالبا في إنقاذ املناخ، وذلك 
بخسارتهم بضعة يوروات، فقد الحظ احملققون اختالفات في 
سلوكهم من جولة إلى أخرى تلم�ح إلى ما يوحي إلى السخاء. 
فقد وجد الباحثون أن الالعبني كانوا أكثر غْيرية عندما كانوا 

يتلقون معلومات موثوق بها حول أبحاث املناخ، وهذا ما يشير 
إلى أن الن������اس بحاجة إلى االقتناع بأن هناك فعال مش������كلة 
لتقدمي التضحيات من أجل الصالح العام. لقد كان تصرفهم 
أيضا أكثر كرما عندما كان ُيس������مح لهم بعرض إس������هاماتهم 
علنا على املأل وليس في الس������ر - وبتعبير آخر، عندما كانت 
سمعتهم على احملك. وقد أكدت دراسة أخرى أجراها باحثون 
في جامعة نيوكاس������ل في إنگلترا على أهمية الس������معة حيث 
تبني أن الناس كانوا أكثر س������خاء عندما كانوا يشعرون بأنهم 

يخضعون للمراقبة.
وه������ذه العوامل تدخل في االعتبار كل ش������هر عندما أتلقى 
فاتورة منزلي عن اس������تهالك الغاز. فالفاتورة تقارن استهالك 
أسرتي مبتوس������ط فاتورة كل من استهالك الغاز املنزلي عند 
جيراني خارج بوس������طن وفاتورة معظم املنازل األكثر فعالية. 
ورؤية كيف نقارن استخدامنا مقابل استخدام جيراننا يحفز 
عائلتي على التقليل من اس������تخدام الغاز: فكل ش������تاء نحاول 

تخفيض درجة احلرارة في املنزل درجة فهرنهايت واحدة.
 evolutionary simulations وتش������ير احملاكيات التطورية
إلى أن التعاون غير مستقر في جوهره؛ فمن املؤكد أن فترات 
من النجاح التعاوني تفسح املجال إلى نهاية التعاونية. وحتى 
اآلن يبدو أن روح الغيريــــة altruistic spirit تعيد دائما بناء 
نفسها؛ وتعيد إلى حد ما ترتيب أهدافنا األخالقية. وفترات 
من التعاون والالتعاون تك������ون مرئية في فترات متناوبة من 
اخلبرات اجليدة والسيئة من التاريخ البشري وتقلبات النظم 
السياسية واملالية. وموقعنا نحن - معشر البشر - في هذه 
الدورة غير مؤكد اآلن؛ ولكن من الواضح أنه ميكننا أن نقوم 
بعمل أفضل، وذلك بالعمل معا على حل املش������كالت األكثر 
إحلاحا في العالم. وتوفر نظرية املباريات الوس������يلة لتحقيق 
ه������ذا الهدف. هذا ويجب على صن�اع السياس������ة أن يأخذوا 
علما بالغيرية غير املباش������رة، إضاف������ة إلى أهمية املعلومات 
والس������معة في إبقاء الالمتعاونني حتت الس������يطرة. وعليهم 
أيضا أن يستغلوا قدرات هذه العوامل ليجعلوا من�ا جميعا 
متعاون������ني أفضل في مجاالت أم جمي������ع مباريات املصالح 
العامة: مهمة س������بعة باليني ش������خص للحف������اظ على موارد 

كوكبنا املتناقصة بسرعة.                                   <
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ماذا يشمُّ النبات)�(
م علماء النبات َنْفحة عن الطرق التي تشم بها نبتٌة نبتًة أخرى. فبعض  َيَتَنسَّ

النباتات متيز جاراتها املصابة عبر الرائحة؛ وأخرى تتنّشق وجبة طعام.
<D. شاموڤيتس>

كوسكوتا پينتاگونا cuscuta pentagona ليست نبتة عادية، 
إنه������ا كرمة رفيعة برتقالية اللون ميكنه������ا أن تنمو حتى ثالثة 
أق������دام طوال وتنتج أزهارا بيض������اء صغيرة ذات خمس بتالت 
وتوجد على امتداد أمريكا الشمالية. واملعروف عن كوسكوتا 
]املعروفة بشكل ش������ائع بالهالوك[ أنها ال متتلك أوراقا. فهي 
 ،chlorophyll ليس������ت خضراء، ألنها تفتقر إلى الكلوروفيـــل
وه������و الصباغ الذي ميتص الطاقة الشمس������ية، وبذا يس������مح 
للنباتات بتحويل الضوء إلى س������كاكر وأكس������جني عبر عملية 
التركيب الضوئي photosynthesis. وهذه النبتة تأخذ غذاءها 
م������ن جاراتها. إنها نبات طفيلـــي parasitic. ولكي حتيا، تعلق 
نفس������ها على نبات مضيف ومتتص املواد املغذية التي يزودها 
بها عن طريق حفر زائدة في اجلهاز الوعائي للنبات املضيف. 
وما يجعل كوس������كوتا مدهشة حقا أن لها تفضيالت مطبخية؛ 

فهي تختار أي جارة تهاجم.
تنتش������ر بذرة الكوس������كوتا كبذرة أية نبتة أخرى. وتنمو 
األشـــطاء)shoots )1 اجلدي������دة في اله������واء، وحتفر اجلذور 
اجلديدة في التراب. ولكن هالوكا)dodder )2 صغيرا متروكا 
لوحده س������وف ميوت إذا لم يجد بس������رعة مضيفا يعتاش 
عليه. وبينم������ا تنمو بادرات الهالوك تق������وم بتحريك رؤوس 
أش������طائها بشكل دوائر صغيرة، س������ابرة احمليط بالطريقة 
التي نفعلها بأيدينا عندما نكون معصوبي األعني أو نبحث 
عن مفت������اح مصباح املطبخ في منتص������ف الليل. وإذ تبدو 
هذه احلركات عش������وائية للوهلة األول������ى، إذا كان الهالوك 
بجوار نبات )ولنقل نبتة طماطم(، فإنه يتضح س������ريعا أنه 
يلتوي وينمو ويدور باجتاه نبتة الطماطم التي سوف تزوده 
بالغ������ذاء. فالهالوك يلتوي وينمو وي������دور حتى يجد أخيرا 
ورقة الطماطم. ولكن بدال من أن يلمس الورقة، فإنه يغوص 
لألسفل ويستمر باحلركة إلى أن يجد ساق نبتة الطماطم، 
وفي حركة أخيرة من االنتصار يدير نفس������ه حول الساق، 

 phloem ويرس������ل نت������وءات مجهرية )ميكروي������ة( في حلـــاء
الطماط������م )األوعية التي تنقل النس������غ الس������كري للنبات(، 
ويبدأ بامتصاص السكاكر مبا ميكنه من االستمرار بالنمو 

وأخيرا اإلزهار.
وق������د مت توثيق هذا الس������لوك ف������ي فيلم من قب������ل <C. دي 
مورايس> ]عاملة حش������رات في جامعة پنسلڤانيا[ التي يتركز 
اهتمامها الرئيس������ي على فهم اإلشارات الكيميائية الطيارة ما 
بني احلش������رات والنباتات وما بني النبات������ات بعضها بعضا. 
وق������د ركز أحد مش������اريعها على معرفة كيف جتد كوس������كوتا 
مكان فريس������تها. وقد بينت أن عرائ������ش الهالوك ال تنمو البتة 
نحو األصـــص pots الفارغة أو األصص احلاوية على نباتات 
مزيف������ة، ولكنه������ا تنمو حص������را نحو نبات������ات الطماطم بغض 
النظ������ر أين وضعته������ا: في الضوء، في الظ������ل، في أي مكان. 
لق������د افترضت <دي مورايس> أن الهالوك في الواقع قد ش������م 
الطماطم. وللتحقق من فرضيتها قامت هي وتالمذتها بوضع 
الهالوك في أصيص في صندوق مغلق ووضعت الطماطم في 
صندوق مغل������ق ثان. ومّت وصل الصندوقني بوس������اطة أنبوب 
دخل صندوق الهالوك من جهة واحدة ما يس������مح باجلريان 
احلر للهواء ما بني الصندوق������ني. فكان الهالوك املعزول ينمو 
باس������تمرار جتاه األنبوب، ما يوح������ي أن الطماطم كانت تبث 
رائح������ة تنبعث من خالل األنبوب إلى صن������دوق الهالوك، وأن 

الهالوك أحبها.
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WHAT A PLANT SMELLS )�(
ُتنش������ر هذه املقالة بتصرف عن الكتاب بعنوان: ماذا يعلم 
 What a Plant Knows: النبات: الدليل امليداني إلى احلواس
A Field Guide to the Senses، تأليف <D. شاموڤيتس> وذلك 

بالتنسيق مع ساينتفيك أمريكان / وآخرين.
حقوق النشر © )2012( لِ�<D. شاموڤيتس>

)1( أو: براعم
)2( أو: حاُمول = جنس من النباتات الطفيلية.      )التحرير(
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إذا كانت كوسكوتا تسعى بحق نحو رائحة الطماطم، فرمبا 
ميك������ن ل�<دي مورايس> أن تصنع عطر الطماطم، لترى ما إذا 
كان الهالوك س������يحاول النمو باجتاه هذا العطر. صنعت <دي 
مورايس> خالصة ساق ماء الطماطم ووضعتها على مسحات 
قطنية ثم وضعت املس������حات على عي������دان في أصص بجوار 
الكوسكوتا. وبالنسبة إلى الشاهد control، فقد وضعت بعض 
املذيبات التي استخدمتها لصنع عطر الطماطم على مسحات 
قطنية أخرى ووضعت على عيدان بجوار الكوس������كوتا أيضا. 
وكما هو متوقع، فقد خدعت الهالوك بجعله ينمو باجتاه القطن 
الذي يبث رائحة الطماطم، ظنا منه أنه سيجد الغذاء. ولم ينُم 

باجتاه القطن ذي املذيبات.
������ر ما بني الطماطم والقمح، فإن الهالوك س������وف  وإذا ُخ�يِّ
يختار الطماطم. فإذا زرعت الهالوك في بقعة متساوية املسافة 
ب������ني أصيصني أحدهما يحوي قمح������ا واآلخر يحوي طماطم، 

فإن الهالوك يتجه نحو الطماطم.
وعلى املستوى الكيميائي البحت، فإن ماء الطماطم وماء 
القمح متماثالن إلى حد ما. فكالهما يحوي بيتا - ميرســــني 
beta-myrcene، وهو مركب طّي������ار )واحد من مئات الروائح 

الكيميائي������ة الفري������دة املعروف������ة( ميكن������ه مبف������رده أن َيحّث 
كوس������كوتا عل������ى أن تنمو باجتاهه. فلم������اذا التفضيل إذن؟ 
إحدى الفرضيات الواضحة هي تعقيد الشذا)1(. إضافة إلى 
إطالقه للبيتا - ميرسني، فإن الطماطم تطلق مادتني كيميائيتني 
طيارت������ني أخريني، صانع������ة عبيرا ال يق������اوم إجماال ليجذب 
الهالوك. ومن ناحية أخرى، يحوي القمح رائحة واحدة فقط 
منهما جاذبة للهالوك البيتا - ميرس������ني، واألكثر من ذلك، أن 
القم������ح ال َيْصَنُع األقلَّ من اجلاذبات وحس������ب ولكنه َيْصَنُع 
 (Z)-3-Hexenyl acetate 3- هيكســــينيل أســــيتات-(Z) أيضا
الذي ينف�ّر الهالوك أكثر من جذب البيتا - ميرس������ني له. وفي 
الواقع، فإن الكوس������كوتا ينمو بعيدا عن (Z)-3- هيكس������ينيل 

أسيتات إذ يجد ببساطة أن القمح منفر له.

ت األوراق)�(  َتَنصُّ
في عام 1983، نشر فريقان من العلماء مكتشفات مدهشة 
تتعلق بالتواصل بني النباتات أحدثت ثورة في فهمنا لكل شيء 
بدءا من ش������جرة الصفصاف وحتى الفاصوليـــاء البيضاء 
lima bean. فقد ادعى هؤالء العلماء أن األشجار حتذر بعضها 

بعضا من هجمة وش������يكة حلش������رة آكلة للورق. وقد انتشرت 
س������ريعا أخبار ما توصلوا إليه في الثقافة الشعبية، مع فكرة 
»األشجار الناطقة« talking trees التي لم ُتعرض على صفحات 
املجالت العلمية وحس������ب وإمنا أيضا على صفحات املجالت 

السائدة عامليا.
وقد الحظ <D. روادي������س> و<G. أوريانز> ]وهما عاملان في 
جامعة واش������نطن[ أن يرقات الفراش )اليس������اريع( كانت أقل 
احتماال ألن تغزو أوراق أش������جار الصفصاف، إذا كانت هذه 
األش������جار مجاورة ألشجار صفصاف أخرى أصيبت مسبقا 

)L(EAVESDROPPING )�(
the bouquet )1(

Daniel Chamovitz
مدي������ر مركز ماّنا لعلوم النب������ات احليوية في جامعة تل أبيب ومؤلف الكتاب 

القادم ماذا يعلم النبات.

املؤلف

عبير قاتل
بعد أن يشم طريقه إلى املضيف املناسب، َتُلفُّ كرمة الهالوك الطفيلية 
نفسها حول نبات الطماطم، ممتصة منه العصائر احليوية )املهمة(.
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باليرقات املقيمة فيها. وكانت األشجار السليمة النامية بقرب 
األشجار املصابة مقاومة ليرقات الفراش ألن - كما اكتشف 
<رواديس> - أوراق األشجار املقاومة - ولكن ليس تلك القابلة 

للتأّثـــر susceptible واملعزولة عن األش������جار املصابة - َحَوْت 
مركبات الفينـــول phenolic والتانـــني tannin الكيميائية التي 
جعلتها غير مستس������اغة للحش������رات. وألن العلماء لم يتمكنوا 
من كش������ف أي اتصاالت فيزيائية ما بني األش������جار املصابة 
وجاراتها الس������ليمة - حيث لم تتشاطر جذورا مشتركة، ولم 
تتالم������س أغصانها - فق������د اقترح <رواديس> أن األش������جار 
 pheromonal املهاَجمة ال بد أن أرس������لت رس������الة فيرومونية
منقولة جوا إلى األشجار الس������ليمة. وبعبارة أخرى، أرسلت 
األش������جار املصابة إش������ارًة )إنذاًرا( إلى األش������جار السليمة 

املجاورة، »تنبهي! دافعي عن نفسك!«
ول������م ت��ك��د مت��ر ث��الث��ة أش������ه��ر حت��ى نش��������ر <I. بالدوين> 
و<J. ش������لتز> ]الباحث������ان في كلية دارمت������وث[ بحثا واعدا أيد 
تقرير <رواديس>. وقاما بدراسة بادرات احلور وسكر القيقب 
)البالغة نحو قدم واحد طوال( النامية في أقفاص البليكس������ي 
الزجاجية احملكمة اإلغالق. وقد استعمال قفصني لتجربتهما. 
األول حوى جمهرتني من األش������جار: 15 شجرة حوت ورقتني 
مش������قوقتني باملنتصف و 15 ش������جرة غي������ر مصابة. والقفص 
الثاني حوى األش������جار الش������اهدة والتي كان������ت بالطبع غير 
مصابة. وبعد يومني أصبحت األوراق املتبقية في األش������جار 
املصابة حتوي مس������تويات مرتفعة لع������دد من املواد الكيميائية 
املعروفة بتثبيطها لنمو اليرقات. ولم ُتْبِد األشجار في الشاهد 
زيادات في أي من تلك املركبات. فافترض <بالدوين> و<شلتز> 
أن األوراق املصابة - س������واء بتمزيقه������ا كما في اختباراتهما 
أو بأكل احلش������رات كما في مالحظات <رواديس> ألش������جار 
الصفصاف - قد أطلقت إشارة غازّية مكنت األشجار املصابة 
من التواصل مع األخري������ات غير املصابة، ما أدى باألخيرة 

إلى الدفاع عن نفسها ضد هجوم حشري وشيك.
وكثي������را ما كانت هذه التقارير الباك������رة عن النبات احملذر، 
ترفض من قبل أفراد آخرين في الوس������ط العلمي على أس������اس 

أنها تفتقر إلى الشواهد الصحيحة أو أنها ذات نتائج صحيحة 
ولكنها مبالغ في تفس������يرها. إال أنه خالل العقد املنصرم أخذت 
ظاه������رة تواصل النبات عبر الرائحة ُتْب������َرُز مرارا وتكرارا لعدد 
كبير من النباتات، مب������ا فيها الشـــعير barely وأجمة املَْرميية 
sagebrush وجار املاء alder. وفي حني أن ظاهرة النباتات املتأثرة 

بجاراتها من خالل إشارات )تنبيهات كيميائية( منقولة جوا هي 
اآلن منوذج علمي مقبول، يبقى الس������ؤال: هل تتواصل النباتات 
فعال الواحدة مع األخرى )وبعب������ارة أخرى، التحذير عمدا من 
خطر داهم(، أم أن النباتات السليمة َتْسَتِرُق السمع فقط ملناجاة 

النباتات املصابة لنفسها، والتي لم تقصد أن ُتسمع؟
واليزال <M. هيل> وفريقه ]في مركز األبحاث والدراسات 
املتط������ورة ف������ي أيراپوات������و Irapuato، ميكس������يكو[ يدرس������ون 
الفاصولياء البيضاء البرية خالل السنوات العديدة املنصرمة 
كي يتحروا أكثر عن هذا السؤال. وقد عرف <هيل> أن العلماء 
كان������وا قد الحظوا أنه عندما ت������ؤكل فاصولياء بيضاء من قبل 
اخلناف������س، فإن هذه الفاصولياء تردُّ بطريقتني: ُتطلق األوراق 
الت������ي ال ت������زال تؤكل من قبل احلش������رات، مزيج������ا من املواد 
الكيميائي������ة الطيارة في الهواء، وتنتج األزهار )على الرغم من 
أنها غير مهاجمة بش������كل مباش������ر من قبل اخلنافس( رحيقا 
يج������ذب املفصليات آكلـــة اخلنافس)1(. وف������ي وقت مبكر من 
حياته املهنية في مطلع األلفية الثالثة، كان <هيل> قد عمل في 
 Chemical Ecology معه������د ماكس پالنك لعلم كيمياء البيئـــة
ف������ي جينا Jena بأملانيا، في ذات املعه������د حيث كان <بالدوين> 
)ومازال( مديرا في������ه؛ ومثل <بالدوين>، تس������اءل <هيل> ملاذا 

كانت الفاصولياء البيضاء تطلق هذه املواد الكيميائية.
وض������ع <هيل> وزمالؤه نباتات الفاصولياء التي كانت قد 
هوجمت من قبل اخلنافس بجوار نباتات كانت قد ُعِزلت عن 
اخلنافس وراقبوا الهواء ح������ول مختلف األوراق. واختاروا 
مجموع������ة من أربع أوراق من ثالث نباتات مختلفة: اختاروا 
ورقتني من نبتة واحدة كانت قد هوجمت من قبل اخلنافس، 
ورقة كانت قد أِكلَت وأخرى لم تؤكل؛ وورقة من نبتة مجاورة 
ولكنها »غيــــر مصابــــة« uninfested؛ وورقة من نبتة كان قد 
مت احلف������اظ عليه������ا معزولة عن أي متاس م������ع اخلنافس أو 
دوا املواد الكيميائية الطيارة في  النباتات املصاب������ة. وقد حدَّ
اله������واء احمليط بكل ورقة باس������تعمال تقني������ة متطورة تعرف 
/chromatography باس������م كروماتوگرافيا الطور الغــــازي

قيــــاس طيــــف الكتلــــة mass spectrometry )كثيرا ما أبِرَزت 
في املسلس������ل التلفزيوني CSI واستعملت من قبل شركات 

باختصار
تستعد بعض النباتات ملعركة 
عندم������ا تش������م رائح������ة نباتات 
مجاورة مصاب������ة، في حني أن 
عريش������ة هالوك طفيلي تتعرف 

بالشم املضّيفات السليمة.

تطل������ق النبات������ات باق������ة من 
الروائح ف������ي الهواء حولها. لم 
يؤكدون  البيولوجيا  يزل علماء 
أن النباتات تستجيب الواحدة 

منها لعطور األخرى.

beetle-eating arthropods )1(
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العطور عند قيامها بتطوير عطر جديد(.
لقد وجد <هي������ل> أن الهواء املنطلق م������ن األوراق املصابة 
والسليمة في النبتة نفس������ها يحتوي على مواد طيارة متطابقة 
في األس������اس، في حني أن الهواء احمليط بالورقة الشاهدة كان 
خالي������ا من هذه الغازات. إضافة إل������ى ذلك، فإن الهواء احمليط 
باألوراق الس������ليمة من الفاصولياء البيضاء املجاورة للنباتات 
املصابة باخلنافس يحتوي أيضا على املواد الكيميائية الطيارة، 
كما هي احلال في النباتات املصابة املرصودة. وكانت النباتات 

السليمة كذلك أقل احتماال ألن تؤكل من قبل اخلنافس.
ِّم«  ولك������ن <هيل> لم يكن مقتنعا بأن النباتات املعطوبة »ُتَكلـ
talk النباتات األخرى لتحذرها من هجوم وش������يك. فاقترح أو 

رّج������ح أنه ال بد أن ميارس النب������ات املجاور نوعا من التنصت 
هة في الواقع إلى األوراق  ي على إش������ارة داخلية ُموجَّ الش������مِّ

األخرى في النبات نفسه.
وقد عّدل <هيل> نظامه التجريبي بطريقة بسيطة - ولو أنها 
مبتكرة - ليختبر فرضيته. فأبق������ى النبتتني بجوار بعضهما، 
ولكنه وضع األوراق املُهاَجمة في أكياس بالس������تيكية ملدة 24 
ص األمناط األربعة نفسها من األوراق كما  ساعة. وعندما َتَفحَّ
في التجربة األولى كانت النتائج مختلفة. ففي حني اس������تمرت 
الورقة املُهاَجمة بإطالق املادة الكيميائية نفس������ها، كما فعلت 
م������ن قبل، فإن األوراق األخرى في الكرمة نفس������ها والكرمات 
املج������اورة حاك������ت اآلن النبات الش������اهد؛ وكان الهواء احمليط 

باألوراق خاليا.
فتح <هيل> وفريقه الكيَس حول الورقة املهاَجمة، ومبساعدة 
 tiny مروحة صغيرة تس������تعمل عادة في الشـــيبات امليكروية
microchips لتساعد على تبريد احلواسيب، فقد وجهوا الهواء 

في أحد اجتاهني: إما باجتاه األوراق املجاورة ألبعد ما يصل 
إلي������ه أو بعيدا عن الكرمة وإلى اخلالء. وقد تفّحصوا الغازات 
اخلارجة من األوراق أعلى مس������توى الس������اق وقاسوا كم من 
الرحيق أنتج. وب������دأت األوراق الواقعة في مهب الهواء القادم 
م������ن الورقة املُهاجمة بإطالق الغازات نفس������ها، وأنتجت أيضا 
رحيق������ا. في حني أن األوراق التي ل������م تكن معّرضة للهواء من 

الورقة املهاَجمة بقيت على حالها.
وكانت النتائج ذات أهمية بالغة ألنها كش������فت أن الغازات 
املنطلق������ة من الورق������ة املهاَجمة ضرورية للنبتة نفس������ها حتى 
حتم������ي أوراقه������ا األخرى من هجم������ات مس������تقبلية. وبعبارة 
أخرى، عندما ُتهاَجم ورقة من قبل حش������رة أو جراثيم، فإنها 
ر أخواتها من األوراق لتدافع عن نفسها من  ُتطلق روائح حُتذِّ
هجوم وشيك. وهي بذلك تشبه حرس األبراج في سور الصني 

العظيم الذي يش������عل النيران 
ليحذر من اعتداء قريب.

يتنصت  املجاور  والنبات 
قريبة،  ش������مية  على محادثة 
معلوم������ات  تعطي������ه  الت������ي 
أساس������ية تس������اعده ليحمي 
نفسه. وفي الطبيعة، تستمر 
هذه اإلش������ارة الشمية على األقل لعدة أقدام )إشارات طيارة 
مختلفة، بحس������ب خصائصها الكيميائية، تس������ير ملسافات 
أقصر أو أكثر طوال(. وبالنس������بة إلى الفاصولياء البيضاء، 
التي يبدو أنها تستمتع بشكل طبيعي باالزدحام، فهذا أكثر 
م������ن كاف ليضمن أن������ه إذا كانت نبتة ما في مش������كلة، فإن 

جاراتها سوف تعلم ذلك.

 هل َتُشمُّ النباتات؟)�(
تطلق النباتات باقة بس������يطة من الروائح. َتخيَّل أريج الورود 
عندما تس������ير في طريق حديقة أيام الصيف، أو عشب مقطوع 
حديثا أواخر الربيع، أو ياسمني متفتح في الليل. ودون أن ننظر، 
فإننا نعرف متى تكون ثمرة جاهزة لألكل، وال ميكن لزائر حديقة 
نباتية أن يكون غافال عن الرائحة الكريهة ألكبر زهرة )وأسوئها 
 Amorphophallus رائحة( في العالم، األمورفوفالس تيتانيوم
titanum، واملعروفة أكثر بزهرة اجليفة. )وحلس������ن احلظ، فإنها 

تتفتح مرة واحدة فقط كل بضع سنوات(.
والعدي������د من هذه الروائح العطرية مس������تخدم في تواصل 
معق������د ما ب������ني النبات������ات واحليوانات. وه������ذه الروائح ُتغري 
رات)1( )امللقحات( لتزور األزهار وناشرات البذور  مختلف املؤبِّ
لَتزور الثمار، وكما يشير الكاتب <M. بوالن> فإن بإمكان هذه 
العطور أن ُتغري الناس لينش������روا األزه������ار حول العالم كله. 
ولكن النباتات ال تطلق الروائح وحسب - كما رأينا - إنها بال 

شك َتُشمُّ النباتات األخرى.
ية  وم������ن الواض������ح، أن النباتات ال متتلك أعصابا ش�������مِّ
ترتبط بدماغ يفس������ر اإلش������ارات. ولكن الهالوك كوسكوتا، 
ونباتات <هيل> وفريقه ونباتات أخرى حول عاملنا الطبيعي 
تستجيب للفيرومونات، كما نفعل متاما. وَتْكشف النباتات 
مواد كيميائية طيارة في الهواء، وحتول هذه اإلشارة - ولو 
أنها من دون عصب - إلى استجابة فيزيولوجية. وبالتأكيد 
ميكن أن يعد ذلك َشّما.                                     <

DO PLANTS SMELL? )�(
pollinators )1(

إذا ُمِنَح الهالوُك 
اخلياَر ما بني 

الطماطم والقمح، 
فإنه سوف يختار 

الطماطم.
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صّد هجوم ڤيروس
)�((HIV) العوز املناعي البشري

متّكن علماء من تخليص رجل واحد من الڤيروس HIV مبنع
هذا الڤيروس من دخول خاليا مناعية محددة. ولكن املعاجلة كانت خطيرة،

وعلى األرجح ال ميكن تكرارها. فهل بإمكان هؤالء العلماء التوصل إلى وسيلة 
أكثر أمانا ميكن تطبيقها على نطاق واسع ملساعدة ماليني املرضى غيره؟

<C. جون> - <B. ليڤاين>

قبل أكثر من ثالث س������نوات بقليل، نش������ر فريق طبي من 
برلني نتائج جتربة فريدة من نوعها، أدهشت باحثي ڤيروس 
الع������وز املناعي البش������ري (HIV(. وكان الفري������ق األملاني قد 
أخذ عينة م������ن نخاع )نقّي( العظم - وه������و مصدر اخلاليا 
املناعية في اجلس������م - من متبرع مجه������ول َمَنحه ميراثه )أو 
ميراثها( اجلين������ي مقاومة طبيعية للڤيروس HIV. وبعد ذلك، 
قام الباحثون ب������زرع تلك اخلاليا في رجل يعاني ابيضاض 
الدم )اللوكيميا(، وال������ذي كان إيجابيا للڤيروس HIV ألكثر 
من عشر سنوات. ومع أن عالج ابيضاض الدم لدى املريض 
كان ميثل الدافع األساس������ي للمعاجلة بزرع نقي العظم، لكن 
املجموع������ة أملت أيضا بأن توفر عملي������ة الزرع ما يكفي من 
اخلالي������ا املقاوم������ة للڤيروس HIV ملكافحة ع������دوى الڤيروس 
ف������ي هذا الرجل. بيد أن املعاجلة جت������اوزت توقعات الفريق: 
فبدال من مجرد تقلي������ل كمية الڤيروس HIV في دم املريض، 
أدت عملي������ة الزرع إلى محو جميع آثار الڤيروس التي ميكن 
اكتش������افها من جس������مه، مبا في ذلك آثاره ف������ي العديد من 
األنس������جة التي قد يقبع كامنا فيها. وقد أذهلت تلك النتائج 

اإليجابي������ة الباحثني األملان لدرجة أنهم انتظروا ما يقرب من 
عامني قبل نشر النتائج التي توصلوا إليها.

لقد َبَدت األخبار أفضل ما ميكن تصديقه. ومع ذلك، فبعد 
خمس سنوات من خضوعه للمعاجلة األولية، كان من ُأطلق عليه 
 .R اس������م مريض برلني )والذي مت اإلعالن في وقت الحق عن أنه
 <T. براون> من والية كاليفورنيا( مازال ال ُيظِهر أية عالمات على 

اإلصاب������ة بڤيروس اإليدز - مع أنه ل������م يتناول طوال تلك الفترة 
األدوي������ة املكافحة للڤيروس HIV، وهي مضادات الڤيروســـات 
القهقريـــة antiretroviral drugs. وم������ن بني أكث������ر من 60 مليون 
شخص أصيبوا بعدوى الڤيروس HIV على مدى العقود القليلة 
املاضية، يبدو أن <براون> هو الشخص الوحيد - حتى اآلن - 

الذي تخّلص من هذه العدوى بصورة موثقة جيدا.
بي������د أنه ال ميكن تطبي������ق هذه املقاربة على نطاق واس������ع 
ألسباب متعددة، ليس أقلها أن اجلهاز املناعي للمريض نفسه 
يتعني تدميره كخطوة أولى - وهي عملية بالغة اخلطورة. ولكن 

BLOCKING HIV'S ATTACK )�(

باختصار
يقوم الباحثون بإجراء جتارب على تقنيات حتوير اجلينات لتعديل 
اخلاليا املناعية بحيث تفتقر إلى البروتني CCR5، ما يجعلها أيضا 

.HIV مقاومة للڤيروس
وتتسم النتائج األولية للدراسات املتعلقة مبقاربة حتوير اجلينات في 

البشر بكونها مشجعة، ولكن ال يزال هناك طريق طويل يتعني قطعه.

يستغل الڤيروس HIV بروتينا معينا يدعى CCR5، حيث يوجد على 
سطح بعض اخلاليا املناعية، وذلك ليصيب تلك اخلاليا بعدواه.

وبعض األش������خاص يرثون طفرة معينة تعّطل النسخ املوجودة في 
أجس������ادهم من البروتني CCR5، ما مينحه������م قدرا أكبر من الوقاية 

.HIV ضد عدوى الڤيروس
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هذا النجاح غير املتوقع ألهم الباحثني في جميع أنحاء العالم 
للبحث فيما إذا كان من املمكن إيجاد س������بل أكثر أمانا وأقل 
تكلفة لتزويد املرضى بأجهزة مناعية جديدة مقاومة للڤيروس 
HIV، مثل ذل������ك الذي تلّقاه <براون>. ومن ش������أن هذا العمل 

الفذ أن يس������مح لألطباء في املقام األول بإغالق الباب في وجه 
الڤي������روس HIV، بحيث ال يعود بإمكانه االنتقال من خلية إلى 
أخرى داخل اجلسم. وفي نهاية املطاف، من املرجح أيضا أن 
يتمكن اجلهاز املناعي املعّدل من القضاء على أية كمية متبقية 
من الڤيروس HIV، والتي قد تكون مختبئة في أماكن مختلفة 
من اجلس������م. وبدال من الس������ير على خطى العالجات السابقة 
التي تكبت الڤيروس فحسب، فإن مقاربة جديدة حُتاكي عالج 
برلني - في حال جناحها - من شأنها القضاء على الڤيروس 

ورمبا شفاء املريض.
في الواقع، نحن نعتقد )كالنا( وكذلك زمالؤنا أنه قد تكون 
أمامنا وسيلة أسهل ملنح مرضى الڤيروس HIV أجهزة مناعية 
مثل ذلك املستبطن للمعاجلة الناجحة ملريض برلني. وقد أظهر 

ه������ذا اإلج������راء نتائج واعدة ف������ي املختبر، ونح������ن نقوم حاليا 
بإجراء جتارب س������ريرية مبكرة على عدد قليل من األشخاص 
املصابني بعدوى الڤيروس. وأمامنا الكثير من العمل لننجزه، 
وعلى الرغم من أنه ال ميكن التأكد من أن هذا العالج سيكون 
 HIV فعاال، إال أن اس������تمرار خلو مريض برلني من الڤيروس
والنتائج األولية ألبحاثنا ُتشعرنا بأن املعاجلة التي نعمل على 
تطويرها من املمكن أن تغّير اليوم حياة املاليني من األشخاص 

.HIV املصابني بالڤيروس

ضبط اجلهاز املناعي)�(
 HIV تعتمد مقاربتنا لهندسة اجلهاز املناعي حملاربة الڤيروس
عل������ى األبحاث التي تتناول اثنني م������ن التحديات ذات الصلة. 
يحتاج العلماء إلى معرفة كيفية الشحن الفائق للجهاز املناعي 
ضد الڤيروس HIV، كما يحتاجون إلى وس������يلة ملنع الڤيروس 
 ،CD4+ م������ن دخول اخلاليا احملّبذة لدي������ه، وهي اخلاليا HIV

FINE-TUNING THE IMMUNE SYSTEM )�(

أحجية ممزقة: عادة ما يلتصق 
ڤيروس العوز املناعي البشري 
(HIV) )القطع احلمراء في هذا 

الرسم املفاهيمي( باالستطاالت 
البروتينية املوجودة على اخلاليا 

املناعية )القطع البيضاء(. وعن 
طريق إزالة هذه االستطاالت، يأمل 

العلماء بجعل اخلاليا املناعية 
.HIV مقاومة للڤيروس
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واملعروفة أيضا باسم اخلاليا التائية املساِعدة)1(. وتعمل هذه 
اخلاليا التائية على وجه اخلصوص على توجيه االس������تجابة 
املناعية من خالل التنس������يق والتفاعل بني العديد من األنواع 
 HIV املختلف������ة من اخلاليا املناعية. عندم������ا يصيب الڤيروس
اخلاليا التائية املس������اعدة ألول مرة، فإن الڤيروس ال ُيس������بب 
أي ض������رر حقيقي. ومن ثم في وق������ت الحق، عندما يتم تفعيل 
اخلالي������ا املناعية ملكافحة العدوى املس������تمرة، فإنها تقوم بدال 
من ذلك بقذف املزيد من نسخ الڤيروس HIV. واملؤسف أكثر 
أن الڤي������روس HIV يقوم في نهاي������ة املطاف بقتل هذه اخلاليا 
التنس������يقية بدورها، ما يس������تنزف قدرة اجلهاز املناعي على 
مكافح������ة العديد من العداوى األخ������رى. وبهذه الطريقة، يقوم 
الڤيروس HIV بش������كل انتقائي بالقض������اء على أفضل العبي 
اجلهاز املناعي تدريبا. ولذلك، فمع تناقص أعدادها، تتدهور 
أيضا قدرة اجلس������م على مكافحة العدوى حتى تقع اإلصابة 

باإليدز - املرحلة االنتهائية التي تتسم بالعداوى املميتة.
ل������م تكن معرفة كيفية تعزيز اجله������از املناعي - ناهيك عن 
حماية اخلاليا التائية املس������اعدة - باملهمة السهلة. وعلى أية 
حال، فعندم������ا مت اإلعالن عن أخبار مري������ض برلني، كان قد 
ج������رى بالفعل إحراز تقدم عل������ى جبهتني، وإن كان ذلك قد مت 

عبر قناتني بحثيتني مختلفتني.
طوال س������نوات، قام العلماء الذين يدرس������ون السرطان، 
فض������ال عن أولئك الذين يبحثون في االلتهابات الڤيروس������ية، 
بالبحث عن س������بل لتعزيز ق������درة اجلهاز املناعي - مثل أخذ 
اخلاليا التائية من أحد املرض������ى، وتعريضها ملواد جتعلها 
تتضاعف وتصبح أكثر فعالية ضد الس������رطان أو االلتهابات 
الڤيروس������ية، ومن ثم إعادة تلك اخلاليا املدعمة إلى جس������م 
املري������ض. وقد انض������م كالنا إلى هذه اجلهود منذ عش������رين 
عاما، عندما جاء <ليڤاين> للعمل مع <جون> فيما يسمى اآلن 

مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في بيثيسدا بوالية 
 .Ph> ماريالند. واستنادا إلى أبحاث علماء آخرين - ال سيما
گرينبرگ> و<S. ريدل> من مركز فريد هاتشينس������ون ألبحاث 
السرطان في سياتل و<M. برينر> و<C. روني>، اللذان يعمالن 
حالي������ا في كلية بايلور الطبية في هيوس������ن - بدأنا جتاربنا 
لتحس������ني أس������اليب زراعة اخلاليا التائية خارج اجلس������م. 
وف������ي ذلك الوقت، لم يكن باإلم������كان زرع اخلاليا التائية من 
املتبرع في املختبر إال باستخدام خالئط معقدة من املراسيل 
الكيميائية أو عن طريق اس������تخراج نوع آخر من اخلاليا من 
 dendritic )2(نية دم املتبرع، ُيطلق عليها اسم اخلاليا التغصُّ
cells، والت������ي تقوم عادة بتوجيه اخلالي������ا التائية ألن تنضج 

وتتكاثر بأعداد كبيرة.
لقد كنا نظن أننا نستطيع تبسيط العملية عن طريق تكوين 
نية صنعية. وقد ش������رعنا في اس������تخدام حبات  خالي������ا تغصُّ
مغنطيس������ية بالغة الصغر، تقل في حجمها قليال عن اخلاليا 
التائية، وربطنا بس������طحها اثنني م������ن البروتينات التي حتاكي 
ني������ة. وعند مزجها  اجلزيئ������ات املوج������ودة على اخلاليا التغصُّ
باخلالي������ا التائية في قوارير املختبر، أثبتت احلّبات أنها فعالة 
للغاية في تنفيذ املهمة املنوطة بها. وعن طريق جتديد احلبات 
كل أس������بوعني أو نحو ذلك، أمكننا احلفاظ على مستعمرة من 
اخلاليا التائية التي تتضاعف بنجاح ألكثر من شهرين، حيث 

تضاعفت أعدادها تريليون مرة.
وعندما بدأنا باختبار هذه الطريقة باستخدام عينات الدم 
املأخوذة من مصابني متطوعني بالڤيروس HIV، اكتش������فنا - 
لدهش������تنا الش������ديدة - أن اخلاليا التائية الت������ي أنتجناها قد 
تطّورت لديها قدرة معتبرة، وإن كانت مؤقتة، على إيقاف تقدم 
الڤيروس HIV. وقد نش������رنا النتائج الت������ي توصلنا إليها في 
الش������هر 1996/6، وف������ي ذلك الوقت لم نكن نعرف س������بب كون 
طريقة احلّبات املغنطيسية التي استخدمناها في إمناء اخلاليا 
التائية تع������ّزز مقاومتها لعدوى الڤيروس HIV. ولكن في وقت 
الحق من ذلك العام، ظهر دليل مهم ساعدنا في نهاية املطاف 

على تفسير ذلك اللغز.

مدخل إلى العدوى)�(
في الوقت نفسه الذي كنا نعمل فيه على تطوير منظومتنا لزرع 
اخلاليا التائية، اكتش������ف باحثون آخرون وجود خلل أساسي 

 Carl June
<جون> طبيب وباحٍث في كلية بيرملان الطبية بجامعة 

بنسلڤانيا، ويعكف على دراسة الطرق التي ميكن بها تعديل 
اجلهاز املناعي جينيا بحيث يتمكن من مكافحة السرطان 

والڤيروس HIV على نحو أكثر فعالية.

Bruce Levine
<ليڤاين> باحث في علم املناعة واختصاصي دراسة اخللية 
والعالج اجليني في كلية بيرملان الطبية بجامعة بنسلڤانيا، 

حيث كان مديَر وحدِة اخللية السريرية ومرفق إنتاج اللقاحات.

املؤلفان

A DOORWAY TO INFECTION )�(
helper T cells )1(
)2( أو: املتغصنة.
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ف������ي طريقة الڤيروس HIV في الهجوم. وفي وقت مبكر للغاية 
م������ن بداية وباء اإليدز، تعّرف الباحثون عددا قليال من األفراد 
الذين أظهروا مقاومة عالية للعدوى بالڤيروس HIV، مع أنهم 
تعرض������وا للڤيروس مرات متع������ددة. وبحلول نهاية عام 1996، 
وفي نوبة محمومة من النشر العلمي، ذكرت تقارير العديد من 
املختبرات أن بروتينا معينا، يعرف باس������م CCR5، يقبع على 
س������طح اخلاليا التائية املس������اعدة وخاليا أخرى معينة، يعمل 
كمدخل )بوابة( يس������مح للڤيروس HIV بالدخول. وإضافة إلى 
ذلك، أظهر الباحثون أن األشخاص الذين يفتقرون طبيعيا إلى 
هذا البروتني ال يصابون بالعدوى ]انظر: »البحث عن اجلينات 

املقاومة لإليدز«،       ، العدد 12(1997)، ص 14[.
ينتج ع������دم وجود هذا املدخل من حـــذف)1( 32 نيوكليوتيدا 
)احل������روف C ،T ،A و G من أبجدية الدنـــا DNA( في اجلني 
الذي يكّود)2( لبروتني س������طح اخللية. ويؤدي هذا احلذف إلى 
وجود نس������خة أقص������ر من البروت������ني CCR5، والتي ال ميكنها 
اتخاذ طريقها إلى س������طح اخللية. وق������د ورث نحو 1 في املئة 
من القوقازيني نس������ختني من هذا اجل������ني املعيب )الذي أطلق 
علي������ه اس������م CCR5-Delta 32( م������ا يجعل خالياهم ش������ديدة 
املقاومة للعدوى بالڤيروس HIV. وهذه الطفرة نادرة احلدوث 
في الهنود احلمر )الس������كان األمريكيني األوائل( واآلسيويني 
واألفارق������ة. وبغض النظ������ر عن خصوصيته������م اجلينية، يبدو 
األفراد املتضررون أصحاء، مع أنهم قد يكونون أكثر عرضة 

لإلصابة بڤيروس غرب النيل)3(.
أما األش������خاص الذين ورثوا نسخة واحدة فقط من اجلني 
CCR5-Delta 32 فيبق������ون عرضة لإلصاب������ة بالڤيروس HIV؛ 

ولكنهم يستغرقون وقتا أطول في املتوسط لالنتقال من اإلصابة 
األولية إل������ى املراحل الالحقة من املرض. وقد أظهر الباحثون 
أن املراسيل الكيميائية الطبيعية التي يطلق عليها اسم البيتا 
كيموكينات)4( ميكنها إحصار املس������تقبالت الطبيعية للبروتني 
CCR5 – م������ا يجعلها غير متاحة للڤيروس HIV. بالطبع، إن 

إحصار املستقبلة CCR5 ميثل األساس لفئة كاملة من األدوية 
املضادة للڤيروس HIV. ولس������وء احلظ، فمن الصعب احلفاظ 
على جميع املستقبالت CCR5 في جميع اخلاليا التي حتملها 
مغّلفة باس������تمرار مبا يكفي من الدواء ملنع الڤيروس HIV من 
الدخ������ول إلى أي منها. إضافة إلى ذلك، فمن املمكن للڤيروس 
HIV أن يتح������ور لتفادي اإلحصار، كما أن هذه الڤيروس������ات 

املتحّورة قليال مازال بإمكانها اس������تخدام مدخل املس������تقبلة 
CCR5 للولوج إلى اخلاليا التائية.

لقد س������اعد اكتش������اف دور CCR5 في ع������دوى الڤيروس 
HIV على تفس������ير سبب كون خاليانا التائية التي مت إمناؤها 

اصطناعيا مقاِوَمة للڤيروس. إن تفعيل اخلاليا التائية بواسطة 

How HIV Enters an Immune Cell )�(
)deletion )1 أو: َخْب.

)code )2: صاغ رسالة بالرموز واإلشارات.
West Nile Virus )3(

beta-chemokines )4(
helper T cell )5(

رفض الدخول
HIV كيف يدخل الڤيروس

إلى اخللية املناعية)�(
يقـــوم الڤيـــروس HIV بتدمير اجلهاز املناعي من خالل اســـتهداف خاليا 
حيويـــة ُتدعى اخلاليا التائية املساعدة)5(. وفي تسعينات القرن العشرين 
(1990)، عِلم الباحثون أن الڤيروس HIV يدلف إلى تلك اخلاليا عن طريق 
اإلقفال على بروتني موجود على ســـطح اخللية، والذي يطلق عليه اســـم 
CCR5 )اللوحة العلوية(. ومع ذلك، فثمة عدد قليل من األشخاص الذين 
ميكنهـــم حتّمـــل عدوى الڤيروس HIV ألنهم يفتقرون إلى جني فّعال يكّود 
للبروتـــني CCR5. ويأمـــل الباحثون بـــأن تعطيل اجلـــني CCR5 )اللوحة 
الســـفلية( فـــي األفـــراد املصابـــني بالڤيـــروس HIV قد يتيح لهم ســـيطرة 

أفضل على العدوى، ورمبا الشفاء منها كلية.

البروتني 
CD4

ڤيروس العوز
(HIV) املناعي البشري

اجلني الذي يكّود 
CCR5 للبروتني

اجلني CCR5 الطافر

الڤيروس 
HIV ال يدخل

اخللية

الڤيروس 
HIV يدخل 

اخللية

خلية تائية مساعدة 

يفشل البروتني 
CCR5 املعيب 

في الوصول إلى 
سطح اخللية

HIV جينات الڤيروس

البروتني 
CCR5
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احلّبات تس������بَّب، بطريقة أو بأخرى، في إيقاف إنتاج اخلاليا 
للبروتين������ات CCR5. ومن دون مدخل فّع������ال، يعجز الڤيروس 

HIV عن دخول اخلاليا.

وعند هذه النقطة، تساءلنا عما إذا كان بوسعنا استخدام 
اكتش������اف البروتني CCR5، جنبا إلى جنب مع أسلوبنا الذي 
طّورن������اه حديثا إلمناء اخلاليا التائي������ة، في تطوير عالج فريد 
للڤي������روس HIV. أدت ه��ذه الفكرة إلى التع���اون مع <K. هيگ> 
و<D. أن������دو>، وكل منهما كان يعمل وقتها في ش������ركة التقانة 
احليوي������ة Cell Genesys التي تتخذ من س������ان فرانسيس������كو 

مق������را لها، من أجل القيام بخطوة مبكرة: 
إج������راء جت������ارب س������ريرية على البش������ر 
للتأكد من مأمونية اخلالي������ا التائية التي 
جرى تعديلها جينيا الكتش������اف ومهاجمة 
 - HIV اخلاليا املصابة بعدوى الڤيروس
أي اخلالي������ا التائية الت������ي مت تضخيمها 
باستخدام تقنية احلبات املغنطيسية التي 
قمنا بتطويرها. وقد ثبت أن هذه اخلاليا 
مأمون������ة متاما، وظلت حية لس������نوات بعد 
تسريبها. بيد أن التعديل اجليني احملّدد 
ال������ذي قمنا بدراس������ته لم يكن له س������وى 
 HIV أثر متواضع على تنّس������خ الڤيروس
في املرضى. وف������ي نهاية املطاف، أوقفت 

الشركة Cell Genesys هذه األبحاث.

)��(HIV هندسة خلية مقاومة للڤيروس
بحلول ع������ام 2004، وبعد س������نوات قليلة 
م������ن انتقالنا إلى جامعة بنس������لڤانيا، جاء 
<أن������دو> لزيارتنا في مق������ر عملنا اجلديد 
ومن ثم ع������رض علينا إجراء جتربة ثانية. 
كان مس������ؤول عمله اجلديد، في الشركة 
Sangamo Bio-Sciences، ق������د طّور مؤخرا 

 DNA strands تقنية لقط������ع طيقـــان دنـــا
جلينات محددة في أماكن مختارة بعناية. 
وكان������ت ه������ذه الطريقة تختل������ف بصورة 
جوهري������ة عن الط������رق األخ������رى وتفوقها 
فعالي������ة بكثير ألنه������ا كانت ق������ادرة على 
استهداف متوالية جينية محددة لتعديلها. 
لم يكن الباحثون في السابق ميتلكون أية 
وسيلة جيدة للتحكم في حتديد اجلينات، 

أو مقاطع اجلينات، التي يتم تغييرها.
إن تقانة الشركة Sangamo التي كان <أندو> يتحدث عنها، 
تعتم������د على نوعني من البروتينات حلــــذف)4( مقطع من جني 
موج������ود بالفعل. النوع األول هو بروتينــــات أصابع الزنك 
zinc finger proteins، وهي جزيئات توجد طبيعيا وتربط الدنا 

Careful Editing Disables a Key Gene )�(
ENGINEERING AN HIV-RESISTANT CELL )��(

zinc finger nucleases )1(
zinc fingers )2(

nuclease )3(
)4( delete: حَذَف، deletion: َحْذف )َخْب(.

تقطيع وتضفير
التحوير الدقيق يعطل جينا رئيسيا)�(

قـــد يكـــون ممكنـــا منح املقاومة للڤيروس HIV في بعض األفراد عـــن طريق تعطيل اجلني الذي يكّود 
ملدخل املستقبالت CCR5 عن طريق بروتني مرّكب يدعى نوكليازات أصابع الزنك)1(. يقوم أحد أجزاء 
هـــذا البروتـــني، والذي يتكون مـــن جزيئات تدعى أصابع الزنك)2(، بااللتصـــاق بهذا اجلني، في حني 
يقـــوم اجلـــزء الثانـــي، ويدعى النوكلياز)3(، بقص شـــريط الدنـــا. وبعد ذلك، تتولى املســـؤولية آليات 
اإلصالح اخلاصة باجلسم، عن طريق لصق األجزاء الطويلة معا. النتيجة: ال يعود اجلني املعطوب 

قادرا على إنتاج البروتني CCR5 الذي يستخدمه الڤيروس HIV للدخول إلى اخلاليا املناعية.

قطعة
من اجلني 

CCR5

اجلزء القاطع 
للدنا من نوكلياز 

أصابع الزنك

سلسلة أصابع الزنك 
)مرتبطة مبوقع 
معني على اجلني(

تلتصق نوكليازات 
أصابع الزنك باجلني.

يجري قطع جزء من الدنا، ثم جتري 
إعادة توحيد املتوالية املتبقية.

ال يعود اجلني احملّور قادرا 
على إنتاج بروتني CCR5 فّعال.

●➊

●➋

●➌

يتوافق كل إصبع من أصابع 
الزنك مع ثالثية محددة من 
)G أو C ،T ،A( حروف الدنا
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خالل االنتساخ اجليني، وهي العملية التي يتم فيها حتويل 
 RNA املعلومات املتضمنة في جزيء الدنا إلى جزيء الرنا
ال������الزم لتكوين بروتني مكّود)1(. والبش������ر ينتجون ما يقرب 
م������ن 2500 نوع مختلف من بروتين������ات أصابع الزنك، يرتبط 
كل واح������د منها مبتوالي������ة نوكليوتيدية مختلفة ومحّددة على 

جزيء الدنا.
على مدى س������نوات عدي������دة، قام العلماء بتطوير وس������يلة 
لتصمي������م وبناء بروتين������ات إصبع الزن������ك اصطناعيا، بحيث 
ميكنها أن حتط عل������ى أية متوالية للدنا ذات اهتمام خاص - 
مث������ل مقطع من اجلني CCR5، على س������بيل املثال. وقد عرض 
<أندو> أن تقوم الشركة Sangamo بصنع مجموعة متخصصة 
م������ن مقصات الدنا: أوال بتصنيع بروتينات إصبع الزنك التي 
تلتص������ق بطرفي السلس������لة الت������ي نريد حذفه������ا. وبعد ذلك، 
وبالنس������بة إلى كل من هذه البروتينات، يقوم علماء الش������ركة 
بإضافة بروتني ثان، هو إنزمي يدعى نوكلياز nuclease، ميكنه 
قط������ع طيقان الدنا إلى نصفني. ويقوم اجلزء اخلاص بإصبع 
الزنك من هذا املعّقد بتحديد أجزاء الدنا التي س������يتم قطعها، 
ف������ي حني يقوم النوكلي������از بقص املادة اجليني������ة. ومن خالل 
تطوير األزواج الصحيحة من أصابع الزنك، أمكن للش������ركة 
Sangamo أن تس������تهدف فق������ط ذلك اجل������زء احملّدد من اجلني 

CCR5 الذي كنا مهتمني به، من دون اإلضرار بجينات أخرى 

بطريق اخلطأ.
ومبجرد أن ترتبط نوكليازات إصبع الزنك املخّصصة هذه 
مبتوالية الدنا قيد البحث، تقوم آلية اإلصالح اخلاصة باخللية 
بتولي املسؤولية. ومن ش������أن هذه اآللية تعرف موضع القطع 
وم������ن ثم إعادة َضم أجزاء الدنا املقطوعة مع حذف عدد قليل 
من النيوكليوتيدات أو إضافة بعضها خالل هذه العملية. ومن 
ث������م، فإن عملي������ة اإلصالح في حد ذاتها تس������اعد أيضا على 
ضمان أن اجلني املش������قوق لن يكون قادرا على إنتاج نسخة 

.CCR5 فاعلة من البروتني
بعد انتهاء <أن������دو> من عرض اقتراحه ومغادرة مختبرنا، 
التفت أحدنا )<جون>، وهو عادة ما يكون شديد التفاؤل( إلى 
اآلخر وقال: »نعم، و كأن هذه الفكرة س������تنجح!« ولكن األمر 
كان يس������تحق احملاولة. وإضافة إل������ى كونه متخصصا للغاية 
في حذف اجل������ني CCR5، كان نظام أصابع الزنك جذابا ألن 
البروتينات ال حتت������اج إاّل إلى وقت قصير لكي تعمل من دون 

أن تترك أي أثر متبٍق في اخللية.

تعزيز اآلمال بفضل مريض برلني)�(
كن������ا قد تلقين������ا بالفعل إذنا م������ن إدارة الغــــذاء والدواء 
األمريكيــــة FDA واملعاهد الوطنية للصحة NIH للش������روع 
في إجراء دراسات السالمة في البشر، عندما انتشرت أخبار 
املعاجلة الناجحة على ما يبدو ملريض برلني - ما منحنا دافعا 
 CCR5 أكبر لالعتقاد أن تسريب اخلاليا التائية املزّودة باجلني
الطافر إلى املرضى من ش������أنه توجيه ضربة كبيرة للڤيروس 
HIV في أجس������ادهم. وعلى وجه اخلصوص، ذكر <G. هوتر> 

وزمالؤه أنهم متكنوا من إجراء ما ميكن اعتباره، رمبا، جتربة 
تت������م مرة واح������دة في العمر. لقد كان أح������د مرضاهم مصابا 
بالڤيروس HIV ألكثر من عش������ر سنوات، وكانت أموره تسير 
على ما يرام بتناول األدوية املضادة للڤيروسات، وقد أصيب 
 ،acute myeloid leukemia بابيضـــاض الدم النقـــوي احلـــاد
الذي ال ميت بصلة لع������دوى الڤيروس HIV. وقد ُأخضع هذا 
املريض للمعاجلة الكيميائية، ولكن الس������رطان َرَجع إليه مرة 
أخ������رى. ومن دون عملية زرع نقي العظم، التي يتم فيها إعادة 
إنشاء اجلهاز املناعي ألحد األشخاص في شخص آخر )مبا 

في ذلك جميع اخلاليا التائية(، كان املريض سيموت.
بح������ث <هوتر> في قواع������د البيانات األوروبي������ة للمتبرعني 
احملتملني بنقّي العظم، وبحث عن ش������خص تتطابق واســـمات 
املســـتضدات HLA markers)2( لديه مع مثيالتها في مريضه، 
وهي مجموعة بروتينات )مستضدات الكريات البيض البشرية( 
يستخدمها اجلهاز املناعي لتمييز األنسجة اخلاصة به من تلك 
اخلاصة باملخلوقات األخرى. ومتثل مطابقة منط املستضدات 
HLA لدى املتلق������ي لزرع األعضاء أم������را حيويا ملنع اخلاليا 

املزروعة من اعتبار املضيف اجلديد كأنس������جة غريبة ومن ثم 
عم مقابل  مهاجمتها )وهي حالة مرضية تعرف باسم داء الطُّ
املضيف)3((، وملنع الرفض rejection من قبل أي من العناصر 

املتبقية من اجلهاز املناعي السابق للمريض.
وعلى أية حال، فلم يتوقف <هوتر> عند هذا احلد، فقد أعرب 
عن أمله في العثور على ش������خص ميتلك واس������مات املستضدات 
HLA املناس������بة ومتتلك خالي������اه أيضا نس������ختني طبيعيتني من 

الطف������رة  CCR5-Delta 32. ومن ثم، فمن املمكن لعملية زرع نقّي 
 HIV العظم من مثل هذا الشخص تزويد متلٍق مصاب بالڤيروس

بجهاز مناعي جديد يتمتع مبقاومة مستمرة للڤيروس.
HOPES BOLSTERED BY BERLIN PATIENT )�(

encoded )1(
)HLA markers )2، حيث ترمز HLA إلى: Human Leukocyte Antigens = مستضدات 

الكريات البيض البشرية.
graft versus host disease )3(
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ومن املده������ش أنه بعد قي������ام <هوتر> بالبح������ث في قواعد 
البيان������ات واختبار جينات أكثر م������ن 60 متبرعا محتمال، وجد 
مرش������حا يلبي مواصفاته. )تعقدت عملية البحث بفعل حقيقة 
أن حيز املســـتضدات HLA)1( يختلف كثيرا من فرد إلى آخر، 
كم������ا توجد جينات املســـتضدات HLA)2( واجلني CCR5 على 
كروموس������ومات مختلفة(. وقد مّثل هذا االكتش������اف مصادفة 
س������عيدة بالنظر إلى أن عددا قليال من الناس ميتلكون الطفرة 
 CCR5-Delta 32 في كلتا نسختي اجلني CCR5 لديهم في املقام 

األول. وحلسن احلظ، فقد كان منط املستضدات HLA)3( لدى 
مريض برلني ش������ائعا للغاي������ة. )وإلعطاء القارئ فكرة عن مدى 
ندرة هذه التوليفة، يكفي أن نعلم أن الباحثني في جميع أنحاء 
العال������م حاولوا تكرار هذه التجرب������ة األملانية، ولم يعثروا حتى 
اآلن على أي ش������خص ميتلك املجموعة املالئمة من واس������مات 

.)CCR5 والطفرات HLA املستضدات
وف������ي النهاية، احتاج مريض برلني إلى عمليتني لزرع نقّي 
العظ������م من املتبرع لعالج ابيضاض الدم لديه. ومن املذهل أنه 
بعد أكثر من خمس س������نوات من عملية الزرع، وفي استمرار 
غياب العالج باألدوية املضادة للڤيروس������ات، لم يتمكن األطباء 
من اكتش������اف أي أثر للڤي������روس HIV في دم أو كبد أو أمعاء 
أو دماغ أو األنس������جة اللمفاوية أو بالزما هذا املريض، وذلك 
باس������تخدام أكثر االختبارات اجلزيئية املتاحة حساسية. وال 
 HIV أح������د يعلم ما إذا كان قد مت القضاء فعال على الڤيروس
من جميع األنس������جة في جس������م مريض برلني، ومن ثم حتقيق 
 HIV ما يعرف باس������م »العـــالج التعقيمـــي«)4(، ألن الڤيروس
ميكنه إدخال جيناته في كروموسومات خاليا مختلفة ]انظر: 
»هل ميكن الش������فاء م������ن الڤي������روس HIV؟«،        ، العددان 
6/5(2009)، ص 20[، ما يس������مح له بأن يظل كامنا لس������نوات 

عدي������دة. ومن غير املعروف أيضا م������ا إذا كان التدمير الكامل 
جلميع ڤيروس������ات العوز املناعي البش������ري في جسم املصاب 
أمرا ضروري������ا إذا كان جهازه املناع������ي ميكنه اآلن صّد أي 
عدوى قد تظهر من جديد، ما يعني أنه قد »شفي عمليا« من 
امل������رض. وعلى أية حال، فلم يُعد املري������ض بحاجة إلى تناول 
العقاقير املضادة للڤيروس������ات كما كان جسمه خاليا من أية 
ڤيروسات ميكن اكتشافها. )وبالطبع، فهو ما زال بحاجة إلى 

تناول أدوية للحفاظ على صحة نقّي العظم املزروع لديه.(
ولس������وء احلظ، قد تك������ون التجربة األملانية ه������ي املثال الوحيد 
على املعاجلة الناجحة بنقّي العظم للڤيروس HIV لس������نوات عديدة 
 )5(HLA قادمة. ليس فقط ألن التوليفة املالئمة لطفرات املستضدات

والطفـــرات اجلينية)6( ف������ي املتبرع واملتلقي تعد نادرة للغاية، 
ب������ل ألن ه������ذه املقاربة اخلاص������ة مكلفة للغاي������ة )تكلف عملية 
زرع نقّي العظم في مستش������فانا 000 250 دوالر كحد أدنى(، 
وتتطل������ب وجود نظام مكثف من املعاجل������ة الكيميائية، وإجراء 
عملية محفوفة باملخاطر لزرع نقّي العظم، ونظام عالجي مدى 
احلياة من األدوية املضادة للرفض. وفي الواقع، فقد استبدل 
 HIV مريض برلني مجموعة من املش������كالت - عدوى الڤيروس
)وابيض������اض الدم( - مبجموعة أخ������رى، هي أن يكون متلقيا 
لعضو مزروع. فمعظم األش������خاص القادرين على عيش حياة 
صحية ومنتجة، بش������كل أو بآخ������ر، وهم يتناول������ون العقاقير 
املض������ادة للڤي������روس HIV - على الرغم م������ن آثارها اجلانبية 
املعتبرة وتكاليفها املس������تمرة طوال احلياة - س������يترددون في 
إجراء مقايضة ماثلة. وبالطبع فإن إصابة مريض برلني بنوع 
ميت من ابيضاض الدم )لوكيميا(، جعل ال خيار آخر لديه.

ومع تشّجعنا بفعل نتائج برلني، فقد كنا نعلم أيضا أن حذف 
)خب( اجلني CCR5 من اجلهاز املناعي ال�ُمتبّرع به رمبا لم يكن 
 .HIV السبب الوحيد حلالة املريض اخلالية ظاهريا من الڤيروس
فرمبا كان مخزون املريض من جسيمات الڤيروس HIV الكامنة 
قد اس������ُتنزف خالل س������نوات من املعاجل������ة بالعقاقير املضادة 
للڤيروس������ات؛ أو رمبا لم يُعد لدى املري������ض أية كمية متبقية من 
الڤيروس HIV بعد تدمير جهازه املناعي األصلي خالل اإلعداد 
لعملي������ة الزرع؛ أو رمبا أن النوبة الوحي������دة ال�ُمهّددة للحياة من 
عم مقابل املضيف الت������ي أصيب بها مريض برلني أثناء  داء الطُّ
عالج������ه قد دّمرت كل ما تبقى من اخلالي������ا املصابة بالڤيروس 
HIV قبل أن تتم السيطرة على هذا التفاعل بواسطة األدوية. )ال 

يوجد تطابق مثالي لواسمات املستضدات HLA بنسبة 100 في 
املئة - ما عدا بني التوائم املتماثلة(. وعلى أية حال، يظل حذف 
اجلني CCR5 هو التفس������ير األقرب احتماال لنجاح عملية الزرع، 

ولذا فإننا شرعنا بحماس في تنفيذ جتاربنا اخلاصة.

جتارب سريرية جارية)�(
عندما مت اإلعالن عن أخبار مريض برلني، كانت الش������ركة 
Sangamo قد طّورت، كما وع������دت، مجموعة من نوكليازات 

أصاب������ع الزنك التي اس������تهدفت موقعا قريبا م������ن املتوالية 
CLINICAL TRIALS ARE UNDER WAY )�(

HLA region )1(
HLA genes )2(

HLA Pattern )3(
sterilizing care )4(
HLA mutations )5(

genetic mutations )6(
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الرئيس������ية للجني CCR5، واملكّونة م������ن 32 نوكليوتيدا. )ألن 
الهدف ه������و تعطيل اجلني CCR5، فلم يك������ن مهما أن نكرر 
الطف������رة اجلينية الطبيعية بصورة تام������ة، طاملا أن البروتني 
الن������اجت قد توقف ع������ن العمل.( وبالتعاون م������ع <E. بيريز>، 
الت������ي كانت وقتها باحثة بعد الدكت������وراه في مختبري، كنا 
قد أظهرنا أن عدوى الڤيروس HIV نفس������ها، ويا للسخرية، 
ميكنها أن تساعد على عملية إعادة تشكيل اجلهاز املناعي 
ليصبح أكثر قدرة على مقاومة الڤيروس. فقد أثبتت جتاربنا 
املختبرية أنه حتى اخلاليا التائية، التي يتم تعطيل اجلينات 
CCR5  لديها بفعل نوكليازات أصابع الزنك، كانت موجودة 

ف������ي البداية بتواترات منخفضة في املزارع، وكانت اخلاليا 
احملّورة قادرة على جتديد وتثبيت جمهرات اخلاليا التائية 
بع������د التعرض للڤي������روس HIV؛ وفي املقاب������ل، فإن اخلاليا 
التائية غير احملّورة، والتي ال تزال حتتوي على املستقبالت 
CCR5 ، قد جرى تدميرها من قبل الڤيروس HIV. وبعبارة 

أخ������رى، فقد فتك الڤي������روس HIV باخلاليا التائية املعرضة 
له، تاركا وراءه املزيد واملزيد من اخلاليا التائية التي تفتقر 
إلى املس������تقبلة CCR5، والتي هي نفس������ها اخلاليا املقاومة 
للڤي������روس HIV، ومن ثم ميكنها القي������ام بوظائفها كخاليا 

مناعية، وتوفير الوقاية من العدوى.
وبدورها، كانت نتائجنا األولية في جتربة للمأمونية في البشر 
مشجعة. وبتوجيه من <P. تيباس> ]وهو الطبيب املشرف على 
جتربتنا في فيالدلفيا[ تلقى )في صيف عام 2009( أول مريض 
 .CCR5 إعادة تس������ريب للخاليا التائية املعدلة باملس������تقبالت
ومن������ذ ذلك احلني، قمنا مبعاجلة أحد عش������ر متطوعا إضافيا 
مصابني بالڤي������روس HIV، وذلك في دراس������ة أجريت برعاية 
املعاهد الوطني������ة للصحة. وتقوم الش������ركة Sangamo بإجراء 
دراسة ماثلة على الساحل الغربي للواليات املتحدة. ومع أن 
دراسات املأمونية هذه، بحكم طبيعتها، ليست مصممة إلثبات 
ما إذا كان العالج غير فعال أم ال، فقد الحظنا أن عدد اخلاليا 
التائية املس������اعدة ال�ُمقاس في اختبارات الدم التي أجريت قد 
ارتفع عن خط األســـاس)1( في جميع املرضى حتى اآلن، ما 
يش������ير إلى أن هذا العالج يقي عل������ى األرجح اخلاليا التائية. 
إضافة إلى ذلك، فإن اخلاليا التائية املساعدة التي تفتقر إلى 
املستقبالت CCR5 الفعالة مت اكتشافها في األنسجة اللمفاوية 
لألمعاء وفي الدم. )وهذه اخلاليا ال ميكن أن تكون مس������تمدة 
س������وى من اخلاليا ال�ُمعاد زرعها، الت������ي جرى تعديلها بفعل 

نوكليازات أصابع الزنك.(

تتمثل اخلطوة التالية في اختبار مدى قدرة اخلاليا املناعية 
 HIV احمل������ّورة حديث������ا على محاربة جس������يمات الڤي������روس
املوج������ودة بالفعل في اجلس������م. وللقيام بذل������ك، نحن نطّبق 
اس������تراتيجية مقبولة متاما، مع أنه������ا مهيبة. وحتت املراقبة 
الدقيق������ة من قبل األطب������اء القائمني على الدراس������ة، نخّطط 
إليقاف تناول متطوعينا لألدوية املقاومة للڤيروس HIV لنرى 
ماذا س��يحدث. وعن��دم��ا فعلنا ذلك ملدة 12 أسبوعا مع أحد 
مرضانا اخلاضعني للمعاجلة، والذي ورث جينا واحدا من 
النوع CCR5-Delta 32 )ما مينحه أفضلية طبيعية طفيفة(، 
لم جند أي دليل على وجود الڤيروس في دمه أو أنس������جته 
اللمفاوي������ة في ختام فترة التوقف التي دامت ثالثة أش������هر 
عن تناول األدوية املضادة للڤيروس������ات. أما املرضى الذين 
خضع������وا للمعاجلة في مرحلة الحقة، فال يزالون في خضم 
النظام املقرر والتالي للتسريب واملتابعة الذي يخضعون له، 
حيث س������ينتهون من هذه الزيارات خالل العام املقبل. ومن 
املقرر إجراء جتارب س������ريرية إضافية الختبار فعالية هذه 
التقان������ة اجلديدة. وإذا جنحت جهودنا ف������ي نهاية املطاف، 
فمن املمكن أن تك������ون مقاربة نوكليازات أصابع الزنك أقل 
تكلفة من العمليات النادرة لزرع نقّي العظم الذي يفتقر إلى 
البروتني CCR5، أو من املعاجلة بالعقاقير املضادة للڤيروس 

HIV مدى احلياة.

قبل بضع س������نوات فق������ط، لم تكن فك������رة تطوير عالجات 
آمن������ة وفعال������ة وأقل تكلفة، من ش������أنها مكافح������ة طويلة األمد 
للڤي������روس HIV دون تناول أدوية، ال تعدو كونها رؤية ال يجرؤ 
س������وى القليل منا حتى على أن يحلموا بها. وحتى لو لم تكن 
نوكليازات أصابع الزن������ك التي قمنا بتصميمها، متثل عالجا 
ش������افيا، فنحن نعتقد أنها أقرب ما توصل إليه أي باحث في 

مكافحة الڤيروس HIV خالل ثالثة عقود.                    <
baseline )1(

Scientific American, March 2012
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عني أقدر على العاصفة)�(
تقانة جديدة من شأنها إطالة وقت التحذير من الزوابع)1(

واألعاصير الرعدية املطرية )2(، ميكن أن تنقذ سنويا مئات األرواح.
< J. لوبكينكو> - < J. هيز>

بعد ســــماع هدير صوت عاصفة رعدية يصم اآلذان، يســــود صمت مخيف ثم تطلق الســــماء املُســــَوّدة 
ية هائلة متعددة الدوامات، ومتزق رياح عاتية تبلغ  فوق بلدة جوبلني بوالية ميســــوري أذرع زوبعة ُمدوِّ
بة  ســــرعتها 200 ميل في الســــاعة ممرا مدمرا عرضه ثالثة أرباع امليل ملســــافة ستة أميال عبر البلدة ُمَخرِّ

مدارس ومستشفى ومتاجر ومنازل، ومودية بحياة نحو 160 شخصا.
قبل نحو عشــــرين دقيقة من حدوث ذلك اإلعصار مســــاء يوم األحد بتاريخ 2011/5/22، أصدر املتنبئون 
اجلويــــون احلكوميــــون حتذيــــرا بحدوثــــه. وقد دامت فــــي الواقع مراقبــــة الزوبعة بحذر لســــاعات ودامت 
توقعات األحوال اجلوية القاسية لعدة أيام. وصدرت هذه التحذيرات أبكر من املعتاد، ولكن على ما يبدو 
ليس بوقت مبكر كاٍف. ومع أّن املسؤولني عن حاالت الطوارئ كانوا في حالة تأهب قصوى، لم يكن كذلك 

العديد من السكان احملليني.

hurricanes )2(                                             tornadoes )1(                                                              A BETTER EYE ON THE STORM )�(

باختصار
وتقانــــة جديــــدة للــــرادار، مثــــل التحســــينات احملتملة فــــي تقانة 
السواتل إضافة إلى النماذج احلاسوبية التي تعمل على حواسيب 
فائقة أكثر قوة، ستمكن املتنبئني اجلويني بـ »رؤية« أفضل لألحوال 

اجلوية القاسية.
هـــذا وإن إطالـــة زمن فترة التحذيرات لن يكون لها مفعول إال إذا اقترنت 
بفهم أفضل لكيفية جعل الناس يســـتجيبون لهذه التحذيرات. وكل ذلك في 

نطاق جهود تبذل لبناء »أمة مستعدة لألحوال اجلوية القاسية«.

في ظل التغير املناخي يحتمل أن حتدث أحوال جوية شـــديدة أقوى أو 
أكثـــر تكرارا كأن يحدث املزيد من الهطـــوالت املطرية الغزيرة وهبوب رياح 

إعصارية أقوى.
ولذلك، فإن حتســـني مســـتوى التنبـــؤ باألحوال اجلوية ســـيكون حيويا 
إلعطـــاء اجلماهيـــر مزيدا من الوقت لالســـتعداد ملواجهة أخطار العواصف 
العنيفـــة، مما يســـهم في إنقاذ األرواح وتقليـــل األضرار التي تصيب البنية 

التحتية.

املجلد 28 العددان 12/11
نوڤمبر/ ديسمبر 2012
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ولم تك������ن زوبعة بلدة جوبلني س������وى واحدة من عدد 
كبير من املآس������ي اإلعصارية الت������ي حدثت في ربيع عام 
2011. فقبل ش������هر، دّمر عدد قياس������ي كبير من الزوابع 

مناطق في اجلنوب موديا بحياة أكثر من 300 ش������خص. 
وكان الش������هر 4، األكثر تسجيال لعدد الزوابع حيث بلغ 

نحو 750 زوبعة. 
كانت س������نة 2011 س������نة الزوابع الرابعة األكثر إهالكا 
للبش������ر في تاري������خ الواليات املتحدة حي������ث أّدت إلى 500 
ضحي������ة. وفضال عن ذلك تس������ببت أعاصير تلك الس������نة 
العاصفة بخسائر جسيمة. وكل حدٍث من أحداث األحوال 
اجلوي������ة واملناخ القاس������ية األربعة عش������رة - م������ن زوبعة 
بل������دة جوبلني إل������ى فيضانات األعاصي������ر الرعدية املطرية 
والعواصف الثلجية - سّبب أضرارا قّدرت بأكثر من بليون 
دوالر. وقد استمرت شدة العواصف إلى أوائل عام 2012؛ 
حي������ث قتلت األعاصير بتاري������خ 2012/3/2 أكثر من أربعني 
شخصا في إحدى عشرة والية من واليات الغرب األوسط 

واجلنوب األمريكية.
ومع أن أدوات التنبؤ باألحوال اجلوية القاسية تطورت 
في العقود األخيرة، إال أن باحثني ومهندس������ني يعملون في 
 )1((NOAA) اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي
يسعون حاليا إلى حتسني الرادارات والسواتل واحلواسيب 
الفائقة من أجل إطالة أوقات التحذير من الزوابع والعواصف 
الرعدية، وكذلك من أجل حتديد أفضل لش������دة العواصف 
الرعدية املطرية والتنبؤ بالفيضانات. وفي حال جناح هذه 
اجلهود، وبعد عقد من اآلن، سيحصل السكان على حتذير 
قبل س������اعة من حدوث زوبعة شديدة، ما سيتيح لهم وقتا 
كافيا، على سبيل املثال، لتفهم )الستيعاب( الوضع وجمع 

شمل العائلة واالحتماء باملالجئ.

قـوة الـرادار)�(
يترأس <D. فورس������ايث> ]اختصاصي الرصد اجلوي[ 
جهود حتس������ني أداء الرادار الذي ي������ؤدي دورا في التنبؤ 
مبعظم األحوال اجلوية. وبشكل رئيسي يهتم <فورسايث>، 
وهو رئيس قس������م أبحاث ال������رادار وتطويره ف������ي املختبر 
الوطني للعواصف الش������ديدة التابع ل������إلدارة NOAA في 
مدينة نورمان، بش������كل رئيسي بتحس������ني أوقات التحذير 
من الزوابع بس������بب أّن العواصف القاتلة تتش������كل بسرعة 
ِّئ الرئيس������ية لتحديد )الستش������عار(  والرادار هو أداة املتنب�

البدء بتشكل زوبعة.
يعمل الرادار على إرس������ال موجات الس������لكية تنعكس 
على اجلس������يمات املوجودة في الغ������الف اجلوي كقطرات 
مطر أو ثلج بل وحتى حش������رات وغبار. وعن طريق قياس 
شدة هذه املوجات التي تعود إلى الرادار ومدة الوقت التي 
تستغرقها في الذهاب واإلياب، يستطيع املتنبئون اجلويون 
أن يح������ددوا مكان الهط������والت وغزارته������ا. ويقيس رادار 
دوبلر)2( املس������تخدم حاليا في مصلحـــة األرصاد اجلوية 
الوطنيـــة)3( التغيَر في تردد املوجات املرتدة، الذي يزودنا 
مبعلومات عن اجتاه وسرعة حترك هطوالت األمطار. وهذه 
املعلومات األساسية متّكن املتنبئني اجلويني من رؤية حركة 
الدوران الت������ي حتدث ضمن العواص������ف الرعدية قبل أن 

تتشكل الزوابع.
فف������ي عام ، كان <R. براون> و<L. ليمون> و<D. بوركس> 
]اختصاصي������و األرصاد اجلوية ف������ي اإلدارة NOAA[ قد 
اكتش������فوا هذه املقدرة على التنبؤ باملعلومات عندما حللوا 
بيان������ات حصلوا عليه������ا من زوبعة ضرب������ت مدينة يونيون 
س������يتي بوالية أوكالهوما. فقد الحظوا في بيانات الرادار 
تي������ارات قوية جدا تنطل������ق نحو اخل������ارج جتاورها متاما 
تيارات قوية جدا تنطلق نح������و الداخل. وكان هذا الظهور 
املرئ������ي لتلك البيانات غير عادي لدرجة أن هؤالء الباحثني 
الثالث������ة لم يعرفوا في البداية م������ا الذي تعنيه. ولكنهم بعد 
مطابق������ة تلك البيانات مبكان الزوبعة، أطلقوا عليها اس������م 
 TVS 4(. وتعتبر البصمة((TVS) »بصمة دوامة الزوبعـــة«
اآلن املؤش������ر املتري األكثر أهمي������ة واملعترف به على نطاق 

THE POWER OF RADAR )�(
The National Oceanic and Atmospheric Administration )1(

Doppler radar )2(
The National Weather Service )3(

Tornadic Vortex Signature )4(

Jane Lubchenco
تترأس <لوبكينكو> اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي 

NOAA منذ عام 2009، وهي اختصاصية في البيئة البحرية وباحثة 
بيئية، مع خبرة في احمليطات وتغير املناخ والتفاعالت بني البيئة 

والرفاه البشري.
John L. “Jack” Hayes

<هيز> هو مدير مصلحة األرصاد اجلوية الوطنية في اإلدارة 
الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي NOAA، واملسؤول عن إعداد 

حتذيرات األحوال اجلوية والتنبؤات وإرسالها إلى احلكومة 
واملصانع واجلمهور.

املؤلفان
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العلـم واملجتمـع

FAIR WARNING )�(

األش������خاص  م������ن  العدي������د  لق������ي 
مصرعهم ج������راء الزوابع التي ضربت 
مدينة ج��وب��ل��ني ب��والي��ة ميس��وري ف��ي 
الش��ه��ر 2011/5، ألن الطقس كان شديدا 
للغاية، ولكن عدد القتلى سيكون أقل لو 
أن مزيدا من األش������خاص وجدوا ملجأ 
آمنا يحتم������ون به في وق������ت أبكر. لقد 
ب������راون> العاملة االجتماعية   .V> عملت
ف������ي اإلدارة NOAA، مع ف������رق أبحاث 
من مصلحة األرص������اد اجلوية الوطنية 
على حتديد ما ال������ذي كان ينبغي عمله 

من أجل حتفي������ز اجلماهير على القيام 
بإج������راءات أفضل لتجنب الكارثة. وقد 
اكتش������فوا أن العديد من األش������خاص 
لم يحركوا س������اكنا عندما سمعوا أول 
صفارة إن������ذار أو عندم������ا علموا بأول 
إنذار يح������ذر من زوبعة، ب������ل انتظروا 
حت������ى يتلق������وا تأكي������دا ملا يح������دث من 
مصادر أخرى مبا في ذلك األصدقاء. 
وم������ن املرجح أنهم دخلوا أحد املالجئ 
بعد حصولهم على مث������ل هذا التأكيد. 
وهناك آخرون لم يأخذوا بش������كل كاٍف 

التحذير باخلطر على محمل اجلد.
وكما تش������رح  <براون> فإن الناس، 

بص������ورة عامة، ال يعتقدون أن احلاالت 
التي ه������ي قليلة احل������دوث، ولكن بالغة 
التأثير كالزواب������ع واألعاصير املطرية، 
تطالهم ش������خصيا. فتصوراتنا  سوف 
»أّننا بأمان« تتح������ول إلى »أّننا بخطر« 
فقط فور حدوث كارثة تصيب ش������ريحة 
عريض������ة م������ن املجتمع. وبع������د إبالغ 
اإلدارة NOAA بواقع احلال في أعقاب 
زوبعة مدين������ة جوبلني، دعت إلى إجراء 
حوار وطني حول كيفية بناء »بلد متأهب 

لألحوال اجلوية«.

وتب������رز حتلي������الت مت التوصل إليها 
في اجتماعات علمية مختلفة عددا من 
اخلط������وات بإمكانها أن تقنع املزيد من 
للتحذيرات.  باالس������تجابة  األشخاص 
ومن بني هذه اخلطوات انتقال متنبئني 
جويني إلى اإلذاع������ة والتلفاز لُيظهروا 
املوقع الدقيق للعاصفة الوشيكة. ومن 
بينها أيض������ا قيام األش������خاص الذين 
يحّضرون أنفس������هم ملواجه������ة أخطار 
العاصفة باس������تخدام برامج التواصل 
 Facebook االجتماعي مثل الفيس������بوك
والتويت������ر Twitter لإلعالن عما يقومون 
به، وذلك ألن احتمال اتخاذه إجراء ما 

م������ن قبل األفراد، ي������زداد، إذا ما رأوا 
أف������رادا من أس������رتهم أو أصدقاء لهم 
يتخذون مث������ل هذا اإلج������راء. كما أن 
بإمكان اإلدارة NOAA التش������جيع على 
مثل هذا الس������لوك ع������ن طريق العرض 
املستمر آلخر التطورات على صفحتيها 
في الفيس������بوك والتويت������ر، وهو األمر 
الذي جتري جتربته حاليا؛ وكذلك عن 
طريق عرض التحذيرات على اإلنترنت 
 .Google مباش������رة في خرائط گ������وگل
وتتضمن أيضا اخلطوات املوصى بها 

إلقناع املزيد من األشخاص باالستجابة 
للتحذيرات، وإرس������ال رس������ائل نصية 
)SMS( من كل برج من أبراج الهواتف 

اخللوية، حتذر من الوضع الكارثي، إلى 
جميع هواتف املشتركني في محيطها، 
وهو ما بدأت الوكالة االحتادية إلدارة 
الطوارئ واللجنة االحتادية لالتصاالت 
بالقيام به فع������ال. وإذا ُأضيفت جميع 
ه������ذه اجلهود إلى التحذي������رات املبكرة 
ف������إن مثل ه������ذه اإلج������راءات ميكن أن 
تس������اعد على التقليل من حجم املأساة 

إلى أدنى درجة. 
<J. لوبكينكو> - <J. هيز>

حتذير صائب)�(

بعد زوبعة الشهر 2011/5مدينة جوبلني بوالية ميسوري في الشهر 2009/8 
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واس������ع، على احتمال كبير إما لزوبعة في طور التشكل أو 
إلمكان تشكل واحدة في املستقبل القريب جدا. لقد مّكنت 
ه������ذه البيانات من إطالة أوقات التحذير من الزوابع بحيث 
ازداد متوس������طها الوطني من 3.5 دقيقة عام 1987 إلى 14 

دقيقة في الوقت احلاضر.
 ،transformative ل وم������ع أّن رادار دوبلر هو رادار ُمحــــوِّ
إال أّن حتويله غير خاٍل من األخطاء، فهو يترك اختصاصيي 
ف  األرص������اد اجلوية مثل <فورس������ايث> غير ق������ادر على تعرُّ
جس������يم محّدد، وميّكن، على س������بيل املثال، م������ن التمييز بني 
عاصفة مطرية وأخرى رملية. ومن املفارقات أّن <فورسايث> 
انتق������ل إلى مهنة الرصد اجلوي بع������د أن ُقضي على طموحه 
ف������ي أن يصبح طيارا في س������الح اجلو األمريكي بعد إخفاقه 
في امتحان النظر. ومنذ ذلك احلني، رّكز <فورسايث> جهوده 
على حتس������ني الرادار وتطويره بحيث يوفر للمتنبئني اجلويني 

إمكان احلصول على رؤية أفضل للغالف اجلوي.
وأحد التحس������ينات احلاسمة التي أجراها فورسايث تدعى 
االســـتقطاب املـــزدوج dual polarization. فه������ذه التقانة متّكن 
املتنبئ������ني اجلويني من التفريق بثقة أكب������ر بني أنواع الهطوالت 
وكمياتها. فمع أن لقطرات املطر وحبات الَبَرد في بعض األحيان 
االتساع األفقي نفسه ما يجعلها تبدو متماثلة في صور رادار 
دوبل������ر إال أن قطرات املطر تكون أكثر تس������طحا. وهكذا، فإن 

إدراك املتنبئني اجلويني لهذا الفرق في شكل اجلسيم من شأنه 
أن يقّلل من مس������توى التخمني، الذي البد منه ألي متنبئ جوي 
من أجل حتديد نوعية امليزات البارزة املس������تخلصة من املسح 
الراداري. بحيث يدرك يس������اعد على إصدار تنبؤات جوية أكثر 
دقة، بحيث يدرك الس������كان، على س������بيل املث������ال، أّن عليهم أن 

يتهيؤوا ملواجهة حبات َبَرد وليس قطرات مطر.
كم������ا أن املعلومات الت������ي يتم احلصول عليه������ا عن حجم 
اجلس������يم وشكله تساعد أيضا على متييز القطع الصغيرة من 
احلطام الذي يحمله اله������واء الصاعد من الزوابع والعواصف 
الرعدية العنيفة. وهذا ما ميّكن اختصاصيي األرصاد اجلوية 
من اكتش������اف أن هناك عاصفة مؤذية آخذة في النمو. وحتتل 
بيانات اجلسيم أهمية خاصة عندما يتعامل متقفي األعاصير)1( 
م������ع زوبعة غير مرئية بالعني املج������ردة. ففي احلالة التي تكون 

تساعد التيارات الهوائية الصاعدة القوية الدافئة 
والرطبة على تشكيل زوبعة من شأنها أن تكثف 

حدوث رياح دورانية قوية في العاصفة.

إدخال بيانات من سواتل ورادارات محّسنة على شكل 
مناذج إلى حواسيب أسرع قد مُتّكن املتنبئني اجلويني من 

إصدار حتذيرات حتى قبل بدء األحوال اجلوية القاسية.

منوذجان جديدان من الرادار سوف يعززان من 
أوقات التحذير املسبق. رادار االستقطاب املزدوج 

)في اليسار( الذي يجري حاليا ضمه إلى محطات الرادار في كافة أنحاء 
الواليات املتحدة من شأنه أن يحّسن إلى حد كبير من قدرة املتنبئني 

اجلويني على حتديد مناطق الهطوالت املطرية الغزيرة. ورادار مصفوفة 
املراحل الذي سيمضي عقدا من الزمن على األقل قبل نشره على نطاق واسع 

من شأنه أن ميّكن الباحثني من أن يدرسوا بسرعة أكبر وأعمق شريحة من 
السماء ليكتشفوا األحوال اجلوية القاسية قبل حدوثها بوقت أطول.

توفر احلواسيب اجلديدة 
شبكات بيانات مبيـْز 

أعلى )في األسفل(.

عينة من بيانات 
لرادار االستقطاب 

املزدوج.

منطقة أمطار غزيرة

حواسيب فائقة

رادار

سيكتشف  
الرادار الثنائي 

االستقطاب الزوابع حتى 
عندما تكون غير مرئية 
بالعني املجردة.

tornado tracher )1(
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فيها الزوبعة قد ُس������جلت أثناء هطوالت مطرية غزيرة أو خالل 
الليل، فإن االس������تقطاب املزدوج يستطيع مع ذلك أن يكتشف 

احلطام احملمول في الهواء.
وتق������وم مصلح������ة األرص������اد اجلوية الوطني������ة حاليا 
 dual-polarization بإدخال تقانة االســـتقطاب املـــزدوج
technology ف������ي جميع رادارات دوبلر ال�160 املنتش������رة 

ف������ي الوالي������ات املتحدة، ومتوقعة أن تنته������ي من ذلك في 
أواس������ط العام الق������ادم (2013). ومن اجلدي������ر بالذكر أن 
هذه التقانة تس������اعد على رص������د ومراقبة الهطوالت في 
األعاصير الرعدي������ة املطرية والعواصف الثلجية العنيفة. 
وف������ي الوقت الذي يج������ري فيه إدخال ه������ذه التقانة في 
جمي������ع رادارات دوبلر، يقوم اختصاصيون من مصلحة 
األرصاد اجلوي������ة الوطنية بتدريب املتنبئني اجلويني على 
تفس������ير الصور اجلديدة التي ترسلها الرادارات. وكان 
مركز الرصد اجلوي في نيوبورت/مورهيدس������يتي بوالية 
كاروالينا الشمالية َأولَّ من تفحص بدقة إعصارا مداريا 
مس������تخدما مثل هذا الرادار، وذل������ك عندما حط إعصار 
إيرين)1( على اليابس������ة في والية كاروالينا الشمالية عام 
2011. وق������د ثبت من خ������الل تفّحص تل������ك العاصفة أن 

رادارات دوبل������ر املدم������ج بها تقانة االس������تقطاب املزدوج 
ه������ي أكثر دقة في حت������ري معدالت الهط������والت وبالتالي 

التنب������ؤ بالفيضانات ِم������ْن رادارات دوبلر غير املدمج بها 
تلك التقانة املنتشرة إلى الش������مال منها. وبالتأكيد، فإن 
هذه القدرات التي جرى حتسينها قد أنقذت أرواحا في 
واليتي كاروالينا الش������مالية واجلنوبية. أما على الساحل 
إلى الشمال، حيث لم يجر دمج تقانة االستقطاب املزدوج 
ف������ي رادارات دوبلر فقد كان إعصار إيرين املطري أكثر 
فتكا باألرواح، إذ قتل نحو ثالثني ش������خصا، على الرغم 

من صدور حتذيرات مبكرة.
 وتعتق������د  <P. هاينس������يلمان> ]اختصاصية األرصاد 
اجل���وي����ة الب���احث����ة في اإلدارة NOAA[ أن ثم������ة تق���ان���ة 
راداري����������ة متط����ورة أخ���������رى تس���������تخ��دمها البح��ري�����ة 
األم���ريكي���������ة الكتش����������اف وم��الح���ق������ة س���������فن العد��������و 
وصواريخه بحي����ث يحتم����ل، إذا اس����تخدمت ب�����دوره���ا 
ف������ي رادارات دوب����ل���������ر، أن ت�حّس����������ن أيض���������ا التنب����ؤ 
باألح���وال اجل���وي����ة. وتق����ود <هاينسيلمان> ف���ريق���ا من 
املهن���دسني الكهربائي���ني واملتنبئ��ني اجل����وي���ني وع���لم���اء 
االجتم���اع في امل���رك���ز ال���وطني الختب����ار رادار األح�����وال 
اجل����وي�����ة في مدين����ة ن��ورم���������ان ب���والي���ة أوك���اله��وم���ا. 
وي��رك���ز ه���ذا الف��ري��ق عم��ل��ه ع��لى تق��ان���ة ت���دع��ى رادار 

Improving Weather Prediction )�(
Hurricane Irene )1(

تقانة املستقبل

السواتل الثابتة 
ظاهريا فوق الكرة 
األرضية تتموضع 

على ارتفاع 22.000 
ميل وترسل صورا 

متواصلة.

تعتزم اإلدارة NOAA إطالق سواتل جديدة: سواتل ثابتة فوق الكرة 
polar- وسواتل تدور في مدار قطبي geostationary األرضية

orbiting، قادرة على إرسال صور ذات مْيز عاٍل مما يساعد املتنبئني 
اجلويني على إصدار تنبؤات أفضل للمسار الذي ستسلكه العاصفة 

الوليدة، إضافة إلى شدتها. وهذه البيانات ستمدد فترة التحذير 
عدة أيام بالنسبة إلى األعاصير املطرية وستطيل من مدة التحذيرات 

بجميع أنواع األحوال اجلوية القاسية األخرى.

السواتل ذات املدار 
القطبي متسح على 

ارتفاع 515 ميال 
الكرة األرضية كل 

12 ساعة.

سواتل

ميز الصور احلالي للساتل الثابت 
ظاهريا فوق الكرة األرضية.

ميز الصور في املستقبل للساتل 
الثابت ظاهريا فوق الكرة األرضية.

حتسني التنبؤ 
باألحوال اجلوية)�(

قطع التنبؤ بالعواصف شوطا كبيرا. 
فعلـــى ســـبيل املثـــال صـــار بإمـــكان 
إصـــدار  اآلن  اجلويـــني  املتنبئـــني 
حتذيرات لســـكان الواليـــات املتحدة 
مدتها الوســـطية أربع عشـــرة دقيقة 
قبـــل أن تضـــرب زوبعـــة منطقتهـــم. 
ومع ذلك، فإن مدة التحذير قد تزداد 
زيـــادة كبيرة تســـبق حـــدوث جميع 
أنـــواع األحـــوال اجلويـــة القاســـية 
الـــذي  التقانـــي  للتحســـن  نتيجـــة 

.NOAA ستحققه اإلدارة
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.phased array radar صفيف املراحل
َس������ُح راداراُت دوبلر احلالية الغالَف اجلوي على   مَتْ
ارتف������اع واحد في وق������ت واحد بقرص على ش������كل قطع 
مكافئ يدور آليا. وعندما ُينهي الُقرص َمْس������َح ش������ريحة 
كاملة محيطها 360 درجة، مييل إلى األعلى ليمسح قطاعا 
صغيرا آخر من الغالف اجلوي. وبعد أن ميسح الغالف 
اجل������وي من أس������فله إلى أعاله، يعود ال������رادار إلى أدنى 
زاوية ويب������دأ العملية مجددا. ويبلغ عدد الش������رائح التي 
ميس������حها الرادار خالل أحوال جوية س������يئة للغاية أربع 
عشرة ش������ريحة. ويس������تغرق رادار دوبلر ملسح الغالف 
اجلوي بكامل������ه خالل أحوال جوية س������يئة للغاية ما بني 

أربع إلى ست دقائق.
وخالفا لرادار دوبلر، فإن رادار صفيف املراحل يرسل 
حزما متع������ددة، في الوقت ذاته، ملغي������ا احلاجة إلى إمالة 
الهوائيات، م������ا يخفض املدة الزمنية بني عمليات مس������ح 
العواصف إلى أقل من دقيقة واحدة. وهذا التحس������ني من 
ش������أنه أن ميّكن اختصاصيي األرصاد اجلوية من »رؤية« 
التغيي������رات املتطورة بس������رعة في الدوران������ات اجلارية في 
العاصفة الرعدية وأن يكتش������فوا بس������رعة أكبر، في نهاية 
املط������اف، التغيي������رات التي تس������بب الزوابع. وق������د أقامت 
<هاينس������يلمان> وفريقه������ا الدليَل عل������ى أن رادار صفيف 

املراحل بإمكانه أيض������ا أن يجمع معلومات عن العواصف 
التي يكون احلصول عليها غير متاح حاليا مثل التغييرات 
الس������ريعة في حقول الرياح التي ميكن أن تسبق التغيرات 

السريعة في شدة العاصفة.
وتعتقد <هاينس������يلمان> وآخرون أن بإمكان تقانة رادار 
صفيف املراحل وحدها أن تزيد مدة التحذيرات من زوبعة 
إلى أكثر من ثماني عش������رة دقيقة، إال أن األمر يحتاج إلى 
إجراء كثي������ر من األبحاث والتطوير. وم������ن الناحية املثالية 
ف������إن رادار صفيف املراحل ينبغ������ي أن يحتوي على أربعة 
ألواح تقوم بإصدار واس������تقبال موجات الس������لكية إلعطاء 
صورة تغطي 360 درجة من الغالف اجلوي أي لوح واحد 
لكل من الش������مال واجلنوب والشرق والغرب. أما الباحثون 
في مدينة نورمان فلم يعملوا س������وى نظ������ام اللوح الواحد 
ملراقبة األحوال اجلوي������ة؛ ومن احملتمل أن ميضي عقد من 
الزمن على األقل، قبل أن يصبح رادار صفيف املراحل هو 
القاعدة في كافة رادارات مراقبة األحوال اجلوية املنتشرة 

في الواليات املتحدة.

عيـون في السمـاء)�(
وبالطبع، فحتى أفضل الرادارات ال تستطيع الرؤية على 
اجلانب اآلخر من اجلبال أو داخل احمليطات حيث تتش������كل 
األعاصي������ر. ولذلك، ف������إن املتنبئني اجلوي������ني يعتمدون على 
الســــواتل satellites للحص������ول على معلومات عن األوضاع 
فيها، كما يعتمدون عليها أيضا للحصول على بيانات أوسع 
ُتكمل املعلومات التي يجري احلصول عليها من رادار محلي 
ما. وتقوم سواتل األحوال اجلوية في اإلدارة NOAA بتوفير 
أكث������ر من 90 في املئ������ة من البيانات التي يت������م إدراجها في 
التنب������ؤات اجلوية اليومية والتنب������ؤات اجلوية الطويلة األمد، 
وهي بيانات ذات أهمية حاس������مة من أجل إصدار حتذيرات 
قبل ع������دة أيام من احتم������ال حدوث أح������وال جوية خطيرة. 
ولتحس������ني تس������لُّم هذه املعلومات البيئية األساسية، ستقوم 
اإلدارة NOAA بنش������ر سلس������لة من التقان������ات اجلديدة في 

غضون السنوات اخلمس القادمة. 
ولكن من دون أرصاد أكثر تفصيال بواس������طة السواتل 
التي من ش������أنها أن تطي������ل أمد التنبؤات اجلوي������ة الدقيقة 
وال س������يما فيما يتعل������ق بحاالت األحوال اجلوية القاس������ية 
كاألعاصير املطرية، فس������يكون إصدار مثل هذه التحذيرات 
مقيدا إلى حد كبير. فمراقبة األحوال اجلوية تتطلب نوعني من 
 geostationary السواتل: سواتل ثابتة فوق الكرة األرضية
وأخرى تدور في مـــدار قطبي polar-orbiting. فالس������واتل 
الثابتة، الت������ي تبقى ثابتة في مكانها ف������وق نقطة معينة من 
س������طح األرض على ارتفاع نحو 22.000 ميل، ُترِسل صورا 
شبه متواصلة لسطح األرض. ويستطيع املتنبئون اجلويون 
عن طريق استخدام أش������رطة من الصور املأخوذة من هذه 
الس������واتل على فترات تفصل بني صورتني متتاليتني خمس 
عش������رة دقيقة، أن يرصدوا العواصف التي تنمو بسرعة أو 
أن يتح������ّروا التغييرات التي جتري ف������ي األعاصير املطرية 

)ولكن ذلك ال يشمل الزوابع(.
أما السواتل التي تدور في مدار قطبي حول األرض من قطب 
إلى آخر على ارتفاع نحو 515 ميال، فإنها تعطي رصدات أكثر 
قربا وتفصيال عن درجات احلرارة والرطوبة لطبقات مختلفة من 
الغالف اجلوي. وتوجد مجموعة عاملية من هذه الســـواتل التي 
تـــدور على مدار منخفض حول األرض (LEO))1(، تغطي الكرة 

األرضية بكاملها كل 12 ساعة. 

EYES IN THE SKY )�(
Low Earth Orbit )LEO( satellites )1(



وتخط������ط اإلدارة NOAA إلط������الق سلس������لة جديدة من 
الس������واتل LEO خالل السنوات العش������ر القادمة كجزء من 
نظام السواتل القطبية املشتركة)1(، بعد حتديث جتهيزاتها 
بأجهزة أكثر تطورا. وس������وف يج������ري إدخال البيانات التي 
ترس������لها هذه السواتل في مناذج حاسوبية لألحوال اجلوية 
بغية حتس������ني نش������رات التنبؤ مب������ا فيها التنبؤ مبس������ارات 
األعاصي������ر املطرية وش������دتها وكذل������ك التنب������ؤ بالعواصف 
الرعدية العنيفة والفيضانات الكاسحة. وسترسل مجموعة 
من األجهزة املط������ورة لالستش������عار باملوجــــات امليكروية 
microwave واألشــــعة حتــــت احلمــــراء معلوم������ات ثالثي������ة 

األبعاد محسنة جدا عن درجات احلرارة والضغط والرطوبة 
ف������ي الغالف اجلوي ألن ه������ذه املعلومات مهم������ة جدا نظرا 
ألن حدوث تغييرات س������ريعة في احل������رارة والرطوبة بوجود 
ضغط جوي منخفض يعتبر مؤش������را على عاصفة شديدة. 
وتتولى أجهزة االستش������عار باألش������عة حتت احلمراء توفير 
تل������ك القياس������ات )لدرجات احل������رارة والرطوب������ة والضغط( 
في املناطق غي������ر املغطاة بالغيوم. أما أجهزة االستش������عار 
باملوج������ات امليكروية فبإمكانها توفي������ر املعلومات ذاتها )في 
املناطق املغطاة بالغيوم( نظرا ألنها قادرة على أن »ترى عبر 

الغيوم« حتى سطح األرض.
وف������ي الش������هر 2011/4 أي قبل خمس������ة أي������ام من ضْرب 
عاصفة هوجاء ست واليات جنوبية، أرسلت السواتل احلالية 
ذات ال�مدار القطبي التابعة ل������إلدارة NOAA بي�ان��ات مكنت 
م�رك�ز التنبؤ بالعواصف التابع أيضا لهذه اإلدارة بعد تلقيمه 
بالنماذج، إلى التنبؤ »بزوبعة تاريخية في قوتها«. وبناء على 
ذلك، قام املركز في منتصف الليل وقبل حدوث هذه الزوبعة، 
برف������ع حالة اخلطر إلى أعلى مس������توى. وهذا املس������توى من 
������ع ال يلج������أ املتنبئون إلى إص������داره إاّل عندما يتوقعون  التوقُّ
حاالت غاية في الش������دة، ويكون عدم تيقنهم من حدوثها في 
أدنى مس������توى له، كما أنه������م ال يلجؤون إليه إال عندما يكون 
انفجار عواصف عنيفة للغاية قد مَتَّ حتريه بالفعل. وس������وف 
ميّكن نظام السواتل LEO اجلديد املتنبئني من توّقع مثل هذه 
احلاالت الش������ديدة قبل مدة تتراوح ما بني خمسة إلى سبعة 

أيام من حدوث العاصفة. 
كما أن السواتل الثابتة فوق الكرة األرضية سوف تتحسن 
أيضا. إذ س������تزود سلسلة السواتل GOES-R، التي ستطلق 
عام 2015، بأجهزة مطورة ستقوم بتصوير األرض كل خمس 
دقائق باملوجات املرئية واملوجات حتت احلمراء، كما ستزيد 
عدد املراقبات الرصدية من واحدة كل خمس عش������رة دقيقة 

إل������ى واحدة كل خم������س دقائق أو أقل، ما س������يتيح للعلماء 
مراقبة أفضل لالش������تداد الس������ريع في العواصف العنيفة. 
وفضال عن ذلك ستزود السواتل GOES-R العالَم بأول منظر 
فضائ������ي لألماكن التي حتدث فيه������ا بـــروق lightnings في 
نصف الكرة الغربي. وسيساعد مخطط الصواعق )البروق( 
املتنبئني اجلويني على حتري ارتف������اع وتيرة ومضات البرق 
داخل كل س������حابة وبني الس������حابة وس������طح األرض. وتشير 
األبحاث إل������ى أن ارتفاع وتيرة ه������ذه الومضات يحدث قبل 
عشرين دقيقة أو أكثر من هطول الَبَرْد وهبوب الرياح العاتية 

بل وحتى حدوث الزوابع.

بالييـن البيانـات)�(
وبإمكان جميع هذه التقانات اجلديدة للرادار والسواتل أن 
حتّس������ن أوقات التحذيرات بعدة دقائق، ولكن إدخال البيانات 
التي يجري احلصول عليها من جميع هذه األنظمة إلى مناذج 
التنبؤ في احلاس������وب بإمكانه أن يوفر املزيد من الوقت. على 
س������بيل املثال، فإن التحذيرات من الزواب������ع ميكن إصدارها 
مقدما قبل س������اعة من حدوثها. وهذا النوع من املهلة الزمنية 
ال������ذي لو كان متاح������ا في حالة إعصار بل������دة جوبلني، جلعل 

الوضع مختلفا جدا.
تعتم������د مناذج التنبؤ على القوان������ني الفيزيائية التي حتكم 
حرك������ة الغالف اجل������وي والتفاعالت الكيميائي������ة وغيرها من 
العالقات. وبس������رعة كبيرة، تعالج هذه النماذج ماليني األرقام 
التي متث������ل حالة األحوال اجلوية والظ������روف البيئية احلالية، 
كدرجة احلرارة والضغط اجل������وي والرياح لكي تتنبأ باحلالة 
املس������تقبلية للغالف اجلوي. لنتخيل ش������بكة متدة فوق سطح 
كوكب األرض وأخرى فوقها بعدة مئات من األقدام، وأخرى في 
 stratosphere طبقة بعد طبقة حتى أعلى طبقة للستراتوسفير
التي تعلو عن س������طح األرض بنحو 30 ميال. لذلك، فإن األمر 
يحتاج إلى ماليني األسطر لكود code من أجل ترجمة باليني 

نقاط شبكة موضوعة حتت املراقبة.
فالنموذج العادي من مناذج التنبؤ يستخدم حاليا شبكات 
على سطح األرض تغطي كل منها ساحة تبلغ مساحتها ما بني 
نحو 5 و 30 ميال مربعا. وكلما صغرت مساحة الساحات كان 
ميـــز resolution النموذج أعل������ى وأفضل في حتري التغيرات 
التي حتدث في الغالف اجل������وي على نطاق صغير والتي من 
ش������أنها أن تولد العواصف. وعلى كٍل، فإن معاجلة املزيد من 

BILLIONS OF DATA )�(
the Joint Polar Satellite System )1(
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ما احلياة إال لعبة َصَدفة)�(
كما هو حال البشر، فإن السلطعون الناسك)1(

وحيوانات أخرى تتداول ما كان آخرون قد استغنوا عنه.
<I. تشيس>

ف������ي صباح باكر من يوم من أيام الش������هر 1986/6 خضت 
 Long Island لها املد على شاطئ لونگ آيالند بركة ضحلة شكَّ
وجلست على صندوق فارغ، ثم ألقيت في البركة صدفة حلزون 
ش������اغرة. وخالل بضع دقائق أتى ســـلطعون ناسك)1( صغير 
يجري نحوها، وأخذ يتفحصه������ا، ثم أدخل كالباته في فتحة 
الصدفة ليقيس حجم جتويفها ثم قلَّبها عدة مرات ليتأكد أنها 
خالية من الثقوب. وبس������رعة فاقت قدرتي على املتابعة، َسَحَب 
السلطعون جسمه من ملجئه القدمي وأدخل بطنه غير احملّصن 
ضم������ن الصدفة التي ألقيتها في املاء وس������ار مبتعدا وراضيا 
باملبادلة التي أجراها، مخّلفا وراءه الصدفة األصغر التي كان 
يتخذ منها مقرا له. وبعد بضع دقائق اكتشف سلطعون ناسك 
آخر املسكن املهجور وبعد تفحصه متبعا الطقوس ذاتها دخل 
إليه وجرى مبتعدا. وبعد نحو عشر دقائق عثر سلطعون ثالث 
على املسكن الذي هجره الثاني واحتله مخلفا صدفة صغيرة 

بها ثقب كبير.
رمبا بدا األمر غريبا، ولكن تلك اللحظات كانت من أس������عد 
أوقات حياتي كباحث. فقد أمضيت نحو عشرة أعوام أتساءل 
ما إذا كان السلطعون الناسك يتخذ من األصداف التي أخالها 
قاطنوها من السلطعونات األخرى مسكنا له. وأخيرا حصلت 
على التأكيد القاطع. وأصبحت أول من يرى حيوانا يس������تخدم 
ما يسميه علماء املجتمع واالقتصاديون »ِسلسلة الشواغر)2(.« 
وهي باختصار أس������لوب منتظم لت������داول موارد من قبل بعض 
األف������راد كان آخرون قد اس������تغنوا عنها. ومع أن الس������لطعون 
الناس������ك ال ميتلك نسبيا س������وى دماغ وجملة عصبية بسيطي 
التكوي������ن، إاّل أنه متكن من تطوير أمناط متقدمة من الس������لوك 

االجتماعي تتيح له االستفادة املثلى من سالسل الشواغر.
وعل������ى األغلب، سيكتش������ف الباحثون أمناط������ا ماثلة من 
الس������لوك تنتهجها حيوان������ات أخرى. بل هن������اك أدلة ابتدائية 
تش������ير إلى قيام حيوانات، إضافة إلى الس������لطعون الناسك، 
 octopus واألخطبوط lobster منها بعض األس������ماك والكركن

والبطلينوس limpet ونقار اخلشـــب woodpecker بتحس������ني 
منازلها مس������تخدمة سلسلة الش������واغر. وستسمح لنا دراسة 
س������لوك هذه احليوانات بتعرف آليات من ش������أنها أن حتسن 
سالسل ش������واغر في مجتمعاتنا، وتزودنا بالبصيرة الالزمة 
حلل مش������كالت مثل ندرة الش������قق في ح������ي مانهاتن وجرائم 
املخ������درات. وإن اعتماد الس������لطعون الناس������ك وس������واه من 
املخلوقات على سالس������ل الشواغر يس������هم في تغيير الطريقة 
التي يفكر بها علماء املجتمع باالس������تراتيجيات االقتصادية. 
ويب������دو أن بع������ض أمناط الس������لوك على املس������توى التكتيكي 
ال تتطل������ب توافر ذكاء من املس������توى املتاح للبش������ر أو خصلة 

اإليثار)3(، فهي منتشرة بني العديد من أنواع احليوانات.

سلطعونات مصطفة)��(

من الش������هر 6 إلى الشهر 1986/9 وخالل الصيف التالي، 
جئ������ت مبجموع������ات م������ن الطلبة إلى ش������اطئ وس������ت ميدوز 
ليراقبوا سالس������ل الش������واغر في پاك������وروس لونگيكارپوس 
Pagurus longicarpus - وه������و س������لطعون ناس������ك مألوف على 
الس������احل الش������رقي للواليات املتحدة. وكنت أود الكشف عن 
بعض احلقائق األساس������ية حول هذه السالس������ل، مثل تعداد 
السلطعونات التي استحوذت على أصداف جديدة في سلسلة 
من طول وس������طّي وما إذا أدى توافر أصداف أكبر إلى نشوء 
سالس������ل أطول. وبعد صب������اح يوم من املراقب������ة توجهنا إلى 
مختبري ووضعنا القش������ريات في ماء دافئ لتسترخي بحيث 
يتس������نى لنا إخراجها من األصداف دون أن نؤذيها. ومن ثم 
قمنا بوزن السلطعونات وقياس أبعادها وأبعاد أصدافها في 
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مواضع مختلفة من السالس������ل. وعندما حصلنا على ما كنا 
نريده من معلومات وضعنا كال من الس������لطعونات في حوض 
مألن������اه باملاء البارد مع مجموعة كبيرة مختارة من األصداف 
الفارغة. وبعد أن انتقى كل من احليوانات صدفة ليس������كنها، 

أعدناها جميعا إلى الشاطئ وأطلقناها.
 وهك������ذا وجدنا أن الس������لطعونات كان������ت تنتقل عادة إلى 
أص������داف أكبر. وتب������ني لنا كذلك أن السالس������ل التي بدأناها 
انطالقا من أصداف كبيرة كانت أطول - إذ كانت تسمح لعدد 
أكبر من الس������لطعونات باحلصول على أصداف جديدة - من 
تلك التي بدأناها انطالقا من أصداف صغيرة. ووجدنا أن ما 
بني اثنني إلى ثالثة من القشريات انتقلت إلى أصداف جديدة 
ضمن السالس������ل التي أطلقناها - 2.5 وسطيا. ويسبب هذا 
الرقم خيبة أمل للبعض. إذ يتوقعون أن يكون أكبر من ذلك - 
بحيث ينتفع 10 أو حتى 50 سلطعونا من كل سلسلة. ولكنني 
أعتق������د أن هذا الرقم كبير إذا نظرن������ا إليه بصورة صحيحة. 
فمن املعتاد عندما نفكر في املنافس������ة حتت أيٍّ من الظروف، 
أن نفت������رض فوَز ف������رد واحد أو مجموعة واح������دة، بينما يبوء 
الفرد اآلخر أو املجموعة األخرى بالفشل. ولكن في سالسل 
الش������واغر، حتى القصيرة منها، فإن أكثر من سلطعون واحد 
يحرز مس������كنا جديدا. ول������و حصل اثنان من الس������لطعونات 
الناس������كة على أصداف جديدة فإن هذا الرقم ميثل ضعف ما 

ميكن للفرد احلصول عليه في عملية تنافس اعتيادية.
بعد إجناز دراساتنا نشرت تقارير حول سالسل الشواغر 
في أنواع أخرى من الس������لطعون الناس������ك تضمنت سلطعون 
اليابس������ة الكاريبي الناسك الذي يباع أحيانا لتربيته كحيوان 
أليف. ومن أغرب النماذج التي ُدرست حلزون مفترس يهاجم 
أصنافا أخ������رى من احللزونات، مبا فيه������ا بعض احللزونات 
التي يرغب السلطعون الناسك في استحواذ أصدافها؛ حيث 
ميس������ك احللزون املفترس ضحيته ويحف������ر ثقبا في صدفتها 
بلس������انه الذي يش������به املبرد ليحقن من خالله إنزميا هاضما، 
ف������ي حني تتجمع حوله الس������لطعونات الناس������كة التي جذبتها 
رائحة املواد الكيميائية املنبعثة من احللزون اجلريح. وعندما 

يسحب احللزون املفترس ضحيته من صدفتها - وهي عملية 
قد تس������تغرق ما يقارب الس������اعة - يقتحم أقرُب السلطعونات 
الناس������كة الصدفَة الش������اغرة في حني يستولي سلطعون آخر 
عل������ى الصدفة التي أخالها األول، وهك������ذا دواليك. وبدال من 
القيام بطقوس التحري احلذرة التي شهدناها في املختبر في 
لونگ آيالند، فإن السلطعونات في موقع جرمية قتل رخوية)1( 
تتخ������ذ قراراتها ف������ي فترات ال تتجاوز أجزاء م������ن الثانية، إذ 
تنتقي مسكنها اجلديد باالعتماد على حاسة البصر وحسب. 
وهكذا، ينتفع كل واحد من املش������اركني بسلسلة شواغر، لكنَّ 

فوريَة املزاحمة تسّرع كل شيء.
وق������د ق������ام الباحثون مؤخرا باكتش������افات أخرى مدهش������ة 
حول سالسل ش������واغر لدى السلطعونات الناسكة. إذ َتبنّي أن 
السلطعونات تستثمر منطني على األقل من السالسل: متوانية 
synchronous والمتوانيـــة asynchronous. وف������ي النمط األخير 

)وهو الذي الحظناه سابقا(، من املعتاد أن يعثر سلطعون واحد 
على صدفة شاغرة. أما في السالسل املتوانية فإن السلطعونات 
تصط������ف بالترتيب التنازلي حلجم كل منها خلف الس������لطعون 
الذي يقوم مبعاينة صدفة فارغة. وحاملا ُيدِخل السلطعون األول 
صدفته اجلديدة في الصف يتلقف الس������لطعون التالي الصدفة 
التي أخالها األول وتتكرر العملية من أجل جميع السلطعونات 
املصطفة خالل ثواٍن معدودة. ويش������ير هذا السلوك إلى حسن 
تدبي������ر ينّم عن إدراك مجتمعي متطور، خاصة من أجل حيوان 

ميتلك دماغا صغيرا وبسيط التكوين. 
وال يركز إال قليل من األبحاث على سالسل الشواغر لدى 
حيوانات غير الس������لطعون الناس������ك، إال أن املشاهدات األولية 
توحي بأن االستراتيجية ذاتها قد طّورت لدى العديد من أنواع 
احليوانات األخرى. فعدة أنواع من األخطبوط ومن األســـماك 
القشـــرية cichlid fish تس������كن في أصداف احللزون الشاغرة 
وتدافع عنها. فالبطلينوس يحتمي في شقوق بني الصخور، في 
 sea بني شقائق البحر clown fish حني يختبئ السمك املهرج
anemones. واجلراد الشوكّي spiny lobsters يعيش في كهوف 

mollusk murder )1(

Ivan Chase
<I. تش������يس> أس������تاذ فخري في جامعة س������توني بروك، حيث يدير مختبر دراسة التنظيم 
املجتمعي. ويدرس  < تش������يس> تراتبيات الهيمن������ة dominance hierarchies وتوزيع املوارد 

النادرة، وذلك من بني عدد من املواضيع في علم املجتمع واإليكولوجيا والتطور.

املؤلف

)2012( 12/11



صغيرة ضمن الصخور والشعاب املرجانية. ونقار اخلشب ذو 
العرف األحمر ينحت األعشاش في جذوع أشجار الصنوبر. 
وعندما تصير هذه املخلوقات أكبر حجما وس������نا، تنشد مأوى 
أكثر مالءمة، ونتيجة لذلك توّلد شواغر ميكن حليوانات أخرى 

أن تقطنها. ويقوم البشر باألمر ذاته. 

ماذا يفعل الناس)�(
لقد أجريت أولى الدراس������ات حول سالسل الشواغر لدى 
البشر في ستينات القرن املاضي في مانهاتن، على مسافة ال 
تتجاوز 60 ميال من الش������اطئ الذي راقبُت عنده السلطعونات 
الناس������كة تتبادل األصداف. إذ أدرك املتوفى  <F.كريستوف> 
]الذي كان ي������رأس آنذاك دائرة التخطي������ط واألبحاث التابعة 
ملجلس مدينة نيويورك[ أن تش������ييد الشقق السكنية يؤدي إلى 
نش������وء سلســـلة تفاعالت chain reactions مّكنت العائالت من 
أن تنتقل من ش������قق صغيرة غير مالئمة إلى شقق أوسع تفي 
باحتياجاتها. وقد وجد <كريس������توف> أن نسبة من العائالت 
تعادل 2.4 عائلة انتقلت من الش������قق الت������ي كانت تقطنها إلى 
ش������قق أفضل مقابل كل شقة س������كنية ُيجرى تشييدها. وقد 
درس الباحث������ون اس������تنادا إلى ما توصل إليه <كريس������توف> 
سالسل شواغر تنشأ في سوق العقارات في الواليات املتحدة 
وخارجها. وقد اكتشفت أكثر هذه الدراسات شموال من خالل 
تفحص سوق السكن الوطنية أن السلسلة الوسطية تساعد ما 
يعادل 3.5 عائلة على االنتقال من املنازل التي كانت تسكنها.

ولكن <كريستوف> لم يكن الشخص الوحيد الذي استثارته 
سالسل ش��واغ���ر في س���������تينات الق��رن امل��اضي. فاألس��تاذ 
<H. س������وايت> ]الذي كان حينذاك  أس������تاذا لعلم املجتمع في 

جامعة هارڤارد[ وهو في الواقع من صاغ املصطلح »سلسلة 
شواغر،« اكتشف بصورة مس������تقلة متتاليات مشابهة ضمن 
املجموعات الدينية – وبالتخصيص ضمن جتمعات كنس������ية 

 Presbyterian واملشـــيخية Methodist تتبع املذاهب امليذودية
واألســـقفية Episcopalian. فقد وجد <وايت> أن تقاعد أو وفاة 
أحد الواعظني أو افتتاح كنيسة جديدة أو قرار راعي األبرشية 

تبديَل مهنته أمور تولد جميعا سالسل شواغر. 
وقد قام عدد من علماء املجتمع واالقتصاد، مستندين إلى 
ما قام به <وايت>، بتحري سالس������ل شواغر ضمن العديد من 
املهن: مدربي كرة القدم، شرطة الوالية، ضباط القوات املسلحة 
وحت������ى ضمن عصابات االجتار باملخدرات. كما وجد <وايت> 
وغي������ره من الباحثني أن 2.5 إلى 3.5 ش������خص ينتقلون ضمن 
السلسلة من املوضع الذي كانوا يشغلونه إلى مناصب جديدة 
ه������ي أفضل عادة. ولكن تأثير الدومينو domino effect الذي 
متثله تنقالت كهذه ليس بالش������يء اجليد دائما. فقد كش������فت 
أبحاث أجريت على عصابات املخدرات أن إلقاء القبض على 
تاجر مخدرات رفيع املس������توى يولد بصورة تلقائية سلس������لة 
ش������واغر طويلة تتيح الفرصة لكثير من العاملني في العصابة 

بالتقدم ضمن صفوف املنظمة غير املشروعة.
وقد تكون سالس������ل الش������واغر فاعلة عندما يبتاع الناس 
بعض أصناف السلع االس������تهالكية الرئيسة أيضا، وخاصة 
الس������يارات. ولي������س لدي علم بأية دراس������ة حديثة العهد حول 
هذا املوضوع، لك������ن بعض األبحاث التي أجريت في املاضي 
ت������دّل على ذلك. ففي عام 1941 أجنز <H .T. س������ميث> ]الباحث 
في مضمار األعمال[ دراس������ة ش������املة حول سوق السيارات 
اجلديدة واملستعملة في الواليات املتحدة. ومع أنه لم يستخدم 
مصطلح »سلسلة ش������واغر« إال أنه استنتج أن املبادالت التي 
تتم في هذه الس������وق ذات أهمية كبرى لصناعة الس������يارات. 
ففي مطلع القرن العش������رين أدرك جتار الس������يارات أن عليهم 
شراء السيارة املستعملة التي ميتلكها الزبون الذي يود ابتياع 
س������يارة جديدة لكي يتمكنوا من إبرام الصفقة بسهولة أكبر، 
ومن ثم ميكنهم بيع الس������يارة املس������تعملة لزبون آخر، وهكذا 
دواليك. واس������تنادا إلى بيانات <س������ميث>، ُأقدر أن نحو ثالثة 
أش������خاص حصلوا على سيارات من خالل سالسل الشواغر 

في املدة التي أجرى خاللها دراسته.  
ولكن، ملاذا تفيد سالسل الشواغر ما يقارب ثالثة أفراد أو 
مجموعات إن كانوا من أجناس مختلفة من السلطعون الناسك 
أو من البشر؟ إن حدسي يشير إلى وجود تشابه معني لم يتم 
اكتش������افه حتى اآلن بني دميوغرافية)1( البش������ر والسلطعون 
الناس������ك، قد يفس������ر هذه الظاهرة، التي رمب������ا كانت مرتبطة 
مبعدالت الوالدة والوفاة أو املعدالت التي يتم بها اس������تحداث 

باختصار
يس������تخدم علماء املجتمع واالقتصاد مصطلح »سلسلة الشواغر« 
للدالل������ة على التبادل املتتالي للموارد املتاحة، بحيث يتس������نى جلميع 

املشاركني في هذا التبادل حتقيق منفعة ما.
وخالل العقود القليلة املاضية، جمع الباحثون أدلًة تش������ير إلى أن 
الس������لطعون الناس������ك - ورمبا بعض احليوانات األخرى - تستخدم 

سالسل الشواغر أيضا.
ورمبا س������اعدت دراسة السلوك الذي تنتهجه هذه احليوانات على 
حتسني السبل التي نتبناها فيما بيننا في توزيع متلكات - كالشقق 

السكنية والسيارات - وكذلك الوظائف.

WHAT PEOPLE DO )٭(
)1( demagraphy: علم وصف السكان: )ذكور، إناث، مواليد، وفيات، غنى، فقر...(.

)التحرير(
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واس������تخدام الوحدات التي متثل املوارد املتبادلة. وليس هذا 
أكثر من حدس أولي. ولكن من الواضح أن سالسل الشواغر 
لدى البش������ر واحليوانات كليهما ال تنش������أ من أجل أيٍّ صنف 
قدمي من احلاجيات أو املوارد، بل إنها تتسنى من أجل موارد 

تتميز مبجموعة محددة من اخلصائص.

بروز مبادئ السلسلة)�(
لق������د حدد <وايت> هذه املب������ادئ. وأولها، أن تكون املوارد 
الت������ي يتم تبادلها مرغوبا فيه������ا وأن يتصف احلصول عليها 
بصعوبة نسبية؛ فالشواغر في الوظائف والسيارات واملنازل 
ليست متاحة بأعداد كبيرة قابعة بانتظار من يأتي الستحواذها 
دون مقاب������ل. والثاني، أن هذه الش������واغر هي من النوع الذي 
ال ميكن أن يش������غله ف������ي الوقت ذاته أكثر م������ن فرد أو زمرة 
عائلية واح������دة؛ في حني يجري التخلي عن »وحدات املوارد« 
هذه عندما يس������تحوذ مالكها وحدة جديدة. واألكثر أهمية في 
آخ������ر املطاف، أن������ه ليس من املمكن اس������تحواذ وحدة املوارد 
إال عندم������ا تصبح ش������اغرة. ومع أن <واي������ت> كان قد أجرى 
أبحاثه على البش������ر، إاّل أن املعالم الت������ي مَتّكن من حتديدها 
لتداوالتهم تصف تلك التي حتدث ضمن سالس������ل الشواغر 
عند السلطعون الناسك. فاألصداف shells نادرة نسبيا؛ وال 
ميكن إال لسلطعون واحد أن يسكن في إحداها. وتقريبا، فإن 
جميع السلطعونات البالغة تترك وراءها َصدفة عند حصولها 
على أخرى. كما أن على السلطعونات أن تنتظر حتى تصبح 

الَصدفات فارغة قبل أن تنتقل إليها.
إن التركي������ز على امل������وارد بذاتها يقلب رأس������ا على عقب 
األس������لوب املتبع في النظ������ر إلى توزعها. فعلم������اء االقتصاد 
واملجتمع معنيون عادة مبن سيحصل على وحدة من وحدات 
امل������وارد وما إذا كان توزيع امل������وارد القيمة الذي يحصل في 
نهاي������ة املطاف، عادال أم ال. فمثال، نحن نتس������اءل حول أهمية 
عوام������ل كالذكاء أو اإلثنيـــة ethnicity أو مس������توى التعلم أو 
املرك������ز االجتماعي، في احلصول عل������ى الوظائف أو املنازل. 
وه������ذه جميعها عوامل مهمة بحد ذاتها. ولكنها متنعنا أحيانا 
من اكتش������اف عملي������ات أخرى لها أثر بالغ ف������ي الكيفية التي 
تت������وزع املوارد مبوجبها، كما أنه������ا ميكن أن حتجب صفات 

مشتركة)1( بني األنواع.
ومبا أن نوعية املوارد املتاحة حتدد معالم سالسل الشواغر 
ل������دى البش������ر واحليوانات - بغ������ض النظر عن ن������وع األفراد 
املش������اركني في هذه السالس������ل - فإن دراس������ة السلطعونات 
الناس������كة قد توضح أس������اليب ميكن بانتهاجها تعظيم الفوائد 
الناجم������ة عن إعادة توزي������ع املوارد في التجمعات البش������رية. 

فمثال، ميكن أن يقوم الباحثون 
بإعطاء السلطعونات الناسكة 
قياس������ات  له������ا  أصداف������ا 
وتغيير  متباينة،  ومواصفات 
ووفياتها  توالده������ا  مع������دالت 
و»س������ن تقاعدها« وذلك بإضافة 
أو استبعاد السلطعونات، بحيث 
تتس������نى بص������ورة عام������ة إدارة 
أفراد املجموعة وأصدافهم بغية 
تؤدي  التي  الوضعي������ات  حتديد 
إلى حركة األفراد أو املجموعات 
نحو س������ويات أفضل في عاملهم 
بأسرع صورة مكنة. فمن وجهة 
نظر أخالقية، ميك������ن التالعب مبجموعات من الس������لطعونات 
الناس������كة على نح������و ال نتقبله م������ن أجل مجموعات البش������ر. 
واآلن نحن نلجأ إلى مختل������ف املخلوقات الصغيرة لفهم ذاتنا 
- فنح������ن ندرس ذباب الفاكهة للحص������ول على معلومات قيمة 
حول اخلصائ������ص الوراثيـــة genetics التي منتلكها؛ وندرس 
حلزون البحر لنتوص������ل إلى معلومات محددة حول األســـس 
اجلزيئيـــة the molecular basis للذاكرة والتعلم. وميكن اليوم 
أن تصبح التجارب املجراة على الس������لطعونات الناس������كة، من 
أولى احمل������اوالت الرامية إلى صياغة من������اذج متثل املنظومات 

االجتماعية لدى البشر باستخدام حيوانات أبسط.  
ومن������ذ فت������رة وجيزة، عدت إلى الش������اطئ ال������ذي بدأت فيه 
حترياتي لس������لوك السلطعونات الناس������كة. وبينما كنت أمشي 
باجتاه البركة الت������ي يحدثها املَّد أخذت أراقب الس������لطعونات 
الناس������كة حتبو ببطء على الرمل حتت سطح املاء ونظرت إليها 
بامتنان. فما بدأته بغية التسلية إلشباع فضولي كشف لي في 
نهاي������ة املطاف عن نظرة معمقة لصالت لم يكن بوس������عي التنبؤ 
بها في ذاك اليوم األول الذي أمضيته على شاطئ لونگ آيالند. 
وأكثر ما أدخل البهجة إلى نفس������ي هو إدراكي أن بعض أمناط 
السلوك االجتماعي التي نصادفها في حياتنا هي جوهرية إلى 

حد أننا نشترك فيها حتى مع مخلوقات بدائية.               <
PRINCIPLES EMERGE )٭(

commonalities )1(

إن بعض األمناط 
االجتماعية هي 
أساسية لدرجة 

أن مخلوقات 
بدائية تشاطرنا 

هذه األمناط.

Scientific American, June 2012
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كهرباء من الدّوار: يعمل الدّوار كمروحة طائرة 
وكعنفة في الوقت نفسه. ويحتوي كل من الدّوارات 
األربعة في العنفة Wing7 على مغنطيس دائم يدور 
عند هبوب أية نسمة مولدا الكهرباء. ُتقفل هذه 
اإللكترونات عائدة إلى األرض عبر وصلة تربط 
العنفة الطائرة باألرض أو مبنصة عائمة.

طيار آلي: يقوم حاسوب خلف 
مخروط مقدمة الطائرة بضبط 
احلركة لُيمكن العنفة Wing7 من 
توليد أكبر قدر من الكهرباء خالل 
طيرانها. واأللياف الكربونية جتعل 
الطائرة خفيفة الوزن وقوية. يزن 
اجلهاز 120 باوندا ويستطيع أن 
يجر أكثر من ثالثة أطنان. ويقول 
<C. هاردام> من الشركة MP: »إنه 
يستطيع أن يجر سيارتك بعيدا.«
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عنفة ريح طائرة)�(
حتّول عنفة ريح طائرة نسمات البحر إلى كهرباء.

<B . بيللو>

حني ميس������ك راكب األمواج بعنفة ري������ح، وهي عنفة 
حتركه������ا قوة الريح، ف������إن الدفع الق������وي لرياح احمليط 
يس������تطيع أن يدفعه عبر س������طح البحر بسرعة قد تصل 
إل������ى 55 ميال في الس������اعة. وحاليا يحاول املهندس������ون 

االس������تفادة من طاقة الرياح هذه في توليد الكهرباء، وما 
عنفة الريح Wing7 املصّورة هنا إال منوذج أولي ملتنافس 
رائد على هذا الهدف. فهذا اجلهاز خفيف الوزن ويعمل 
باس������تقاللية، فهو مرب������وط باألرض أو مبنص������ة عائمة 
 rotors وعندما تزداد س������رعة الرياح فإن أربعة دّوارات
تطي������ر به على ارتف������اع يزيد على 820 قدما في مس������ار 
دائ������ري عمودي على اجت������اه الرياح. وباندف������اع الهواء 
السريع عبر اجلناح املصنوع من ألياف الكربون، تقوم 
ال������دّوارات بتدوير مغانط دائمة لتولي������د الكهرباء. يقول 

مهندس امليكانيك <C. هاردهام> ]الرئيس التنفيذي وأحد 
مؤسسي الشركة (MP))1(، وهي الشركة الصانعة للعنفة 
Wing7[: »إن الدّوارات تعمل في الوقت نفس������ه كمروحة 

طائرة propeller وكعنفة«. كما أن حاسوبا يحمله اجلهاز 
يعمل بشكل مستمر على ضبط هذا اجلهاز.

وتعود فكرة توليد الكهرباء بواس������طة عنفة ريح طائرة 
إلى ع������دة قرون مض������ت، وهي تهدف إل������ى جتنب تقلب 
الرياح قرب س������طح األرض. وثمة محاوالت حديثة تعود 
إلى س������بعينات القرن املاضي عل������ى األقل، منها محاولة 
احلصول على الطاقة عبر الطيران ضمن التيار النفاث 
jet stream في الغالف اجلوي. وتنوي الشركة MP التغلب 

على هذا التحدي بتصميم عنفات ريح طائرة لتعمل فوق 
احمليط، حيث تهب الرياح بشكل ثابت إلى حد ما وحيث 
تغطي هذه العنفات حيزا واسعا من السماء في طيرانها 
الدائري، ما مُيَكن الرياح اخلفيفة نس������بيا والتي تعجز 
عادة عن حتريك عنفات عادية من أن ُتس������ّرع هذه العنفة 
الطائرة اخلفيفة املربوطة، لتصل إلى سرعة تتجاوز 100 

ميل في الساعة، وجتعلها توّلد الكهرباء.
إن إمكانية استخدام جزء من طاقة الرياح التي ال تكون 
عادة في متناول أعلى عنفات الريح األرضية قد جذبت دعما 
مستمرا من الشركة Google ووكالة مشاريع األبحاث املتقدمة 
ف������ي مجال الطاقة التابعة ل������وزارة الطاقة األمريكية وغيرها. 
وتس������تطيع عنفة الريح Wing7 حالي������ا توليد 30 كيلوواط من 

الطاق������ة – وهو مقدار أقل بقليل من محرك س������يارة عادي. 
وتخطط الش������ركة MP لتطوير ونش������ر أول أجهزتها القادرة 
عل������ى توليد 600 كيلوواط – أي ما يش������به عنفة ريح أرضية 

صغيرة – وذلك بحلول عام 2016.                          <
<D. بيللو>، محرر مشارك في ساينتفيك أمريكان 

KINETIC KITE )�(
Makani Power )1(
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نقاط البيانات تتطلب حواسيب فائقة أكثر سرعة. 
إن حتقي������ق تق������دم ف������ي منذجة األح������وال اجلوي������ة يتطلب 
أش������خاصا موهوبني بإمكانهم إدخال جميع هذه البيانات في 
النموذج وتفسيرها. ويرأس <B. البينتا> ]مدير مركز النمذجة 
البيئي������ة في اإلدارة NOAA[ جهود التفس������ير هذه التي تعالج 
عددا كبي������را من التنبؤات اجلوية مل������دة 12 و24 و36 و48 و72 
س������اعة، وقبل ذلك وبعده. ويقوم اختصاصيون في األرصاد 
اجلوية مبقارنة مناذج اإلدارة NOAA بنماذج أخرى وضعتها 
مراكز منذجة دولية ليخرج������وا بتنبؤات ُتعرض على اإلنترنت 

أو في نشرات األخبار املسائية.
 NOAA وبإم������كان احلواس������يب الفائق������ة ل������دى اإلدارة
واملوجودة ف������ي مدينة فيرمونت بوالي������ة فيرجينيا أن جتري 
73.1 تريلي������ون عملية حس������ابية في الثاني������ة الواحدة. ولكن 

<البينت������ا> يعتقد أّن حتقيق س������رعات أكبر أمر مكن، األمر 

الذي سيمكن النماذج من أن تعمل حتى على ساحات أصغر 
في الشبكة. وعلى سبيل املثال، فإن الشبكات التي مساحة 
كل س������احة فيها ميل مربع واحد فقط، من ش������أنها أن متّكن 
النماذج م������ن محاكاة ظروف صغيرة تغّي������ر عاصفة رعدية 
أو إعصارا مطري������ا عاديني إلى قوة مهددة. وتخطط اإلدارة 
NOAA إلدخال بعض أحدث احلواسيب الفائقة إلى املختبر 

الوطني في أوك ريدج)1( للبدء ببناء مثل هذه النماذج. ويأمل 
<البينت������ا> بأن تبدأ مثل هذه النم������اذج العالية امليز بالظهور 

بحلول عام 2020.
 ويتوق������ع <البينت������ا> أن يأتي يوم في العق������د القادم عندما 
يك������ون فيه باإلمكان اجلمع بني الق������درات املتزايدة للرادارات 
والسواتل اجلديدة وبني جيل متطور من مناذج تفصيلية للتنبؤ 
باألحوال اجلوية ميكن إدخالها في احلواسيب فورا بسرعات 
تتج������اوز تقديراته������ا كوينتيليـــون quintillion (=1018) نتيجة 
حاس������وبية في الثانية. ومن أجل جعل ذلك حقيقة واقعة يعمل 
العلماء مثل <البينت������ا> على العالقات الرياضياتية والفيزيائية 
 encode  والبيوجيوكيميائيـــة)2( الت������ي حتت������اج إلى تكويـــد

بطريقة متّكن تلك العالقات من العمل معا على نحو محكم.
وإذا ما أعطت استثمارات رئيسية لإلدارة NOAA في هذه 
“البرمجيـــات الدماغيـــة” brainware ثماره������ا فلن يكون على 
املتنبئ������ني اجلويني أن ينتظروا صورة الرادار لكي يكتش������فوا 
عاصف������ة فعلية، قبل أن يصدروا حتذي������را مبهلة زمنية قدرها 
14 أو 18 دقيق������ة. وب������دال من ذلك، س������يكون بإمكانهم إصدار 

حتذيرات بح������دوث زوبعة وعاصفة رعدية ش������ديدة وفيضان 
مفاجئ، مبنية على منوذج تنبؤ عالي الدقة جرى إنتاجه بشكل 

مس������بق، ما يعطي اجلمهور ما بني 30 إلى 60 دقيقة التخاذ 
احتياطات األمان الالزمة.

علم أفضـل، قرارات أفضـل)�(
مع جميع تلك التحسينات سيكون اختصاصيو األرصاد 
اجلوية، مثل <G. كون������ت> ]في مركز تنبؤ )األحوال اجلوية( 
مبدينة نيويورك[ قادرين على أن يتنبؤوا بصورة أدق وبفترة 
حتذير أطول بأخط������ار األحوال اجلوية التي ميكن أن تؤدي 
إلى إغالق املدين������ة، كالعواصف املصحوبة بالثلج واجلليد. 
وس������وف متتد فترة توقع أح������وال جوية عنيفة قبل أن حتدث 
إلى خمس������ة أيام والتنبؤ باألعاصير املطرية إلى سبعة أيام، 
أما خط������ر الفيضانات الربيعية، فس������يعرف قب������ل حدوثها 
بأسابيع. وهذه الرؤية لبلد مستعد ملواجهة أخطار األحوال 
اجلوية، مبعثها الرغبة في جتنب الكوارث العنيفة كتلك التي 

حدثت عام 2011.
واله������دف من ذلك هو أن حتصل مدين������ة جوبلني املزدهرة 
واملتج������ددة بحلول عام 2021 على حتذي������ر بتوقع زوبعة عنيفة 
قبل أكثر من ساعة من حدوثها. عندها ُسيتاح للعائالت وقت 
أط������ول للتجمع واللجوء إلى غرفة آمنة. كما س������يكون بإمكان 
بيوت حضانة األطفال واملستش������فيات نقل املقيمني واملرضى 
فيها إلى املالجئ. وس������يتاح ألصحاب املتاجر الوقت الكافي 
لنقل موظفيهم إل������ى أماكن آمنة وإغ������الق متاجرهم. وفضال 
على ذلك س������وف يتلقى حاملو الهوات������ف اخللوية العديد من 
الرس������ائل النصية الت������ي تدعوهم إلى اللج������وء إلى املالجئ، 
فيما يذي������ع اختصاصيو الرصد اجل������وي احملليني حتذيرات 
ماثلة عبر محط������ات التلفزة واإلذاعة. كما أن َدِويَّ صفارات 
اإلنذار بحدوث زوبعة من ش������أنه أن يحث الناس على ضرورة 
االستعجال باالس������تجابة لهذه التحذيرات. ونتيجة لذلك كله، 
فإن������ه حتى عند حدوث أقوى زوبعة للطبيعة، س������وف متر عبر 

مدينة دون أن حُتِدث فيها أي خسارة في األرواح.          <

Scientific American, May 2012

مراجع لالستزادة

BETTER SCIENCE, BETTER DECISIONS )�(
Oak Ridge National Laboratory )1(

biogeochemical )2(

 NOAA National Weather Service:  http://weather.gov
 NOAA Storm Prediction Center:  www.spc.noaa.gov
Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adapta-
tion.  Special IPCC report. Edited by C. B. Field et al. Cambridge University Press )in press(.
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لقد غيرت فترة الركود االقتصادي 
العظيم الطريقة التي يعيش بها العديد 
من الناس، ويبدو أن انعكاس������اتها قد 
غي������رت قضية اختيار بع������ض الناس 

لطريقة دفنهم.
فعل������ى أق������ل تقدير، ش������هد بنكان 
تزايدا  البش������رية،  لألنسجة  شهيران 
ف������ي عدد األف������راد املهتم������ني بالتبرع 
بأجس������ادهم من أجل البحث العلمي، 
وذلك في مقابل تخفيض مهم لتكاليف 

مراسم دفنهم.
فمعهد بانر سان لألبحاث الصحية 
بالق������رب م������ن فينيكس يس������تقبل عادة 
نح������و 1000 اس������تعالم كل س������نة ع������ن 
التبرع باألنس������جة؛ ولكن ه������ذا العدد 
قد تزايد بنس������بة 15% من������ذ بداية فترة 
الركود االقتصادي في عام 2008؛ كما 
استطالت قائمة انتظار املتبرعني. ويقول 
<B. براون>، املتحدث الرسمي للمعهد: 

»إن املعهد يس������تخدم األنسجة املتبرع 
به������ا في األبحاث العلمي������ة التي جترى 
عل������ى داء ألزهامي������ر وداء پاركنس������ون 
وغيرهما م������ن األمراض، وأن مدخرات 
الناس التقاعدية قد تراجعت ما يعني 
أن معاش������اتهم ص������ارت أقل ما كانت 
عليه رواتبهم، كما بدأت أسعار منازلهم 
باالنهيار. ولذلك أخذوا في البحث عن 
طرق بديلة ]لعم������ل الترتيبات اخلاصة 
بدفنهم[« علما بأن التوفير في تكاليف 
عملية ح������رق اجلثمــــان حتــــى يصير 
رمــــادا)1(، والتي ب������دأ الناس باإلحجام 

ي��م��ك���ن  ل���غ�����الئ���ه����ا،  ع���ن���ها 
أن ي�ت���راوح فيم�������ا ب�����ني 1000 

و 1500 دوالر أمريكي.
كم������ا أن مكتب تس������جيل 
هبات التشريح غير الرْبحي)2( 
ف������ي گلني بورن������ي مبريالند، 
ن األنسجة لألبحاث  الذي ُيَؤمِّ
الطبية؛ ق������د الحظ تزايدا في 
للراغبني  الهاتفية  االتصاالت 
ف������ي التبرع من 150 إلى 250 
وص������وال إلى 400 اتصال في 
اآلن  الناس  ويتجه  الش������هر. 
إل������ى ه������ذا االختيار بس������بب 

ارتف�����اع نفق�������ات ال��دف���ن، كم���ا يق��ول 
<B. باردزل������ي> ]نائب الرئيس التنفيذي 

ملكتب التس���������جيل[ ال���ذي يْعزو أيضا 
إل������ى تدهور النش������اط  ه������ذا االرتفاع 
التجاري. وقد حاول <باردزلي> أيضا 
التف������اوض م������ع مجهزي دف������ن املوتى 
ملس������اعدة األس������ر الفقيرة غير القادرة 

اقتصادات فترة الركود

تبّرع بدماغك، ُتوّفر َماَلَك)�( 
إن األوقات الصعبة جتعل فكرة التبرع باألنسجة أكثر إغراًء.

على حتم������ل التكاليف الكامل������ة للدفن. 
وهك������ذا، فإن توفيرا صغيرا في تكاليف 
الدف������ن ميكن أن يتحول إلى مس������اهمة 

قّيمة من أجل العلم.
<G. ستيكس>

DONATE YOUR BRAIN, SAVE A BUCK )�(
cremation )1(

the Anatomy Gifts Registry )2(

تقدمات
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 Neuroscientists are teasing out the brain circuits that give us
pleasure and also play a role in addiction and depression.

MEDICINE
The Ultimate Social Network
by Jennifer Ackerman

 Friendly bacteria that live in our bodies and on our skin
profoundly affect our health.

TECHNOLOGY
Fusionʼs Missing Pieces
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 On the road to unlimited energy, the worldʼs most complex nuclear
experiment hit some major potholes.
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Tomorrowʼs Medicine
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 vision, nanoparticles that find and treat cancer, implantable
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 If renewable energy is going to take off, we need good ways of
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 Like battlefield medics, conservationists today have to decide which
creatures to save and which to let go.
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تتي���ح االتف����اقي�����ة املعق����ودة من���ذ ع����ام 1981 
ب���ني »مـؤســـســة الكــويــت للتـقــدم العــلمـي« 
و »مركـز عبدالسالم الدولي للفيزياء النظرية 
بتريســـتا« للباحث������ني ف������ي اجلامع������ات ومراكز 
األبحاث العربية املشاركة في أنشطة هذا املركز 
من خالل املنح املقدمة من ِقَبل مؤسس������ة الكويت 

للتقدم العلمي.
تغطي كل منحة نفق��ات س�������فر املرش��ح و/أو 
مص�اري������ف إقامت�ه في مدين�ة تريس�������تا )إيطاليا( 
لفترة تتحدد بفترة النش������اط املشارك فيه على أال 

تزيد على ثالثني يوًما.
وعل������ى املتق�������دم أن ميأل طلب������ا خاًصا ميكن 
احلص�ول عليه م�ن املركز ICTP أو من املؤسس������ة 
KFAS، وترس������ل نسخة من هذا الطلب إلى املركز 

وأخرى إلى املؤسسة.
ويجري اختيار املرش������حني لهذه املنح من قبل 

.KFAS بالتشاور مع املؤسسة ICTP املركز

The Abdus Salam
 International Centre for

Theoretical Physics (ICTP))٭(

Trieste - Italy

GRANTS ِمــَنــح
مقـدمــة من ِقَبل

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي)٭٭(
Kuwait Foundation for the

Advancement of Sciences (KFAS)

لتمكني الباحثني في اجلامعات ومراكز األبحاث 
العربية من املشاركة في األنشطة العلمية

ملركز عبدالسالم الدولي 
للفيزياء النظرية 

تريستا )إيطاليا(

املركز العربي للتعريب
والترجمة والتأليف والنشر بدمشق)٭(

صدر حديثا عن

لع������دة عقود، ظل ه������ذا الكت������اب رائدا في 
قدرته على شرح وظيفة اخللية وبنية األنسجة 
ث عدة مرات ليتضمن آخر  البش������رية. وقد ُحدِّ
األبحاث في حقله؛ وُعزز بالكثير من األشكال 
التوضيحية امللون������ة، مع صور مجهرية حديثة 
للمقاطع النسيجية. كما يتضمن الكتاب فصال 
متهيديــــا مهم������ا للطرائق املختبري������ة املطبقة 
لدراس������ة األنس������جة، وآخر للتطبيقات الطبية 
التي توضح االرتباط السريري لكل موضوع.

ُيع������دُّ هذا الكت������اب مرجعا علمي������ا متميزا 
ومعتمدا في العديد من اجلامعات العاملية لطلبة 
العل������وم الطبية وأقس������ام البيولوجيا اجلزيئية 
اخللوية والنس������يجية والكيمياء احليوية. فهو 
يغط������ي كل موضوع بش������كل مقتض������ب ولكنه 
واٍف، متضمنا املعلومات النس������يجية املطلوبة 

لهؤالء الطلبة.
إن������ه بالتأكيد إضاف������ة قيمة إل������ى املكتبة 

العلمية العربية.

م������ع ازدي������اد االهتم������ام البال������غ باالتصاالت 
الالس������لكية في كاف������ة مناحي احلي������اة، وازدياد 
الطلب على الطيف الكهرطيسي، ثمة مساع حثيثة 
الستخالص املعلومات من اإلشارات الالسلكية؛ 
وقد تطورت هذه العملية إلى إيجاد طرائق لتقدير 
برامترات )معامالت( اإلشارات الالسلكية، وهذا 

َأحدث ما يسعى إليه علم الالسلكي.
ينقسم الكتاب إلى أربعة أقسام :

يغطي القسم األول في فصوله الثالثة األسس 
االحتمالية واإلحصائية.

ويغطي القســـم الثاني في ستة فصول نظرية 
الكشف.

أما القســـم الثالث فيعرض في خمسة فصول 
نظرية التقدير، التي ُتعد في معظم معلوماتها 
فتحا جديدا في علم االتصاالت، باللغة العربية 
بش������كل خاص، وهذه النظرية هي األس������اس 
ن من حتقي������ق التطورات احلديثة في  الذي مكَّ

علم االتصاالت.
ويختتم الكتاب فصوله اخلمسة من القسم 
الرابـــع بدراسة بعض أهم التطبيقات في ُنُظم 
االتص������االت احلديث������ة، لم تطرح م������ن قبل في 

كتاب عربي!
وما ال ش������ك فيه أن هذا الكتاب يعد إضافة 
قيمة إلى املكتب������ة العلمية العربية ومرجعا علميا 
مهم������ا لطلبة اجلامع������ات والباحث������ني في مجال 
االتصاالت، حيث يجدون في������ه مرتكزا نظريا ال 

غنى عنه في علم االتصاالت.

)�( ص.ب: 3752 دمشق )سوريا(
هاتف: 678433311 (+369)
فاكس: 899033311 (+369)

acatapalecso@gmail.com :البريد اإللكتروني

كتاب وأطلس
أساسيات علم النسج

لـِ جانكويرا
Junqueiraʼs

Basic Histology
 Text & Atlas

كتاب
نظرية الكشف

والتقدير وتطبيقاتها
 Detection and Estimation
Theory and its Applications

Prof. A. L. Mescher    :تأليف
ترجمة:     د. محمد عمر الزعبي

مراجعة:   أ. د. محمد علي السطلي

Prof. Th. A. Schonhoff  :تأليف
&   A. A. Giordano

ترجمة:    د. عمر أحمد شابسيغ
مراجعة:     د. محي الدين وايناخ

الطبعة الثانية عشرة
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